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یناخ میرک  هزمح  / ...یلو ییابیز  49وت 

یمرخ هفطاع  / تلادع تیفافش  50يامیس 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  89ثعبم 
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یمرخ هفطاع  / ارح يانشآ  91مایپ 
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هدازربکا ریما  / قشع 111متاخ 

نابزرم ریما  / قشع 112ماما 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / قشع لالز  116هنیآ 

نادامار نیرسن  / ناراب نماد  117نماد 

ییاضر ناراب  / تفرگ ناج  هک  118ییاهرپهش 

یناخ میرک  هزمح  / روش هسامح و  120راگدیرفآ 

رادساپ 123زور 

يریما نیسح   / رس یب  ياه  123لخن 

يولهپ یهاش  متس  نارومأم  تسد  هب  مدرم  زا  یعمج  راتشک  رویرهش و  نینوخ 17  125مایق 

يدابآدوواد هموصعم   / داب رد  ناشیرپ  ياه  125لگ 

ییاضر ناراب   / دیشروخ نارظتنم  126ِنادیم 

لضفلاوبا ترضح  130تدالو 

130هراشا

نیدلاردب مظاکدمحم  / مالسلا هیلع  سابع  ترضح  قشع  130هب 

نابزرم ریما  / هام هام  تماق  131تمایق 

هدازربکا ریما  / ناتسمرس 134یقاس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ینامسآ 136مسبت 

یمرخ هفطاع  ما / هدرک  نیسح  رذن  ار  137وت 

ییاضر ناراب  / دناوخ یم  ار  وت  کشَم  رد  کشَم  139یگنشت 

نادامار نیرسن  / نابات 140هام 

يریما نیسح  !/ منامسآ دنلب  142هام 

یجنپ هجیدخ  / لماک 144هام 

یناخ میرک  هزمح  !/ قشع عولط  146نیرتابیز 

داژن يدهم  دیما  / 146موصعم

یمیظعلادبع همطاف  / بآ 147طوبه 

زابناج 149زور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


داژن يدهم  دیما  / 149ناراگدای

يدابآ دوواد  هموصعم  / دنلبرس 150روضح 

يوسوم تاداس  هفطاع  / رون 151ناحتاف 

داژن يدهم  دیما  / 152ایهام

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  155تدالو 

155هراشا

نیدلاردب مظاکدمحم   / سدقم 155شمارآ 

نابزرم ریما  / قارشا 156نیمراهچ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  تدابع / 157هنیآ 

یجنپ هجیدخ   / شیاین 161يراج 

يریما نیسح  / تسا قشع  دالیم  وت ، 163دالیم 

نیقفانم تسد  هب  هللا  همحر  یندم  هللا  تیآ  بارحم ، دیهش  نیمود  165تداهش 

165هراشا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قشع يالصم  165رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  169تدالو 

169هراشا

نیدلاردب مظاکدمحم  / ازون روش  زا  169هتخیگنارب 

يدابآدوواد هموصعم  / ناراب شوغآ  170رد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  قشع / 173هنیآ 

یجنپ هجیدخ  / هناقشاع 174روش 

رایرهش نیسحدمحم  دیس  داتسا  تشادگرزب  177زور 

177هراشا

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / لزغت 177روش 

ییاضر ناراب  قشاع / 179هدازاتسور 

نایرقاب دیمح  رعش / ِکلُم  181رایرهش 

هدازربکا ریما  دنلب / 181يامه 
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یسراپ بدا  رعش و  184زور 

داژن يدهم  دیما  / نامسآ ياهزار  184نامجرتم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / رعش 185روش 

( جع ) نامز ماما  رصع ، یلو  ترضح  188تدالو 

188هراشا

نابزرم ریما   / هدروخ ناراب  ياهرصع  ياه  188گنتلد 

داژن يدهم  دیما  / 189هدمآ يا

داژن يدهم  دیما  / باهش نیرخآ  193اب 

يدابآ دوواد  هموصعم  / راظتنا دنلب  194راوید 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هام ِعیسو  هحیار  196هب 

يدابآ دوواد  هموصعم  / تلادع ياه  197هیآ 

نیدلاردب مظاکدمحم  قشع / يراهب  200هینایب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راظتنا 201نایاپ 

مژد داوجدمحم  !/ ییایب 202شاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دنخبل 204لگ 

ییاضر ناراب   / دناوت نادنب  هنیآ  اه  206هعمج 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اه هنارت  208ات 

يوسوم تاداس  هفطاع   / زبس 210راظتنا 

نادامار نیرسن  / نامز ردقلا  212هلیل 

يوسوم تاداس  هفطاع  / شابن نارگن  214سگرن !

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / راظتنا دوعوم  اب  اه  یسپاولد  هرازه  216رد 

یمرخ هفطاع  / راظتنا 218سوناف 

يدیهش هموصعم  / 219درگرب

نادامار نیرسن  / نیسپاو 221راهب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناراب 224دلوت 

يرهاط دومحم  دیس   / تبیغ 225باجح 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یگنتلد ياه  227هچوک 

نایرقاب دیمح  دنخبل / 231هفوکش و 

يرهاط دومحمدیس  / ناحیر لگ و  زا  ینماد  232اب 

هدازربکا ریما  / لماک 234هام 

نایرقاب دیمح  / راظتنا 235تعاس 

يردیح همطاف  / 236نارابلگ

يریما نیسح  !/ نم 236رالاس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قشع ...و  رازه  237لاس 

داژن يدهم  دیما  / 237تشگزاب

یجنپ هجیدخ  /؟ 238یِک

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیمز موق  نیرت  هدرزآ  239لد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...يرود مغ  239مایتلا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / ...تیاهنیب رازه و  241لاس 

نادامار نیرسن  / هاگن 243لالز 

رابت ینامیلس  مظعا   / ملاع مغ  ... 243

يوسوم رغصا  یلع  دیس  ییابیکش / 245روش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هنیآ 247يارب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / 249سوناف

سدقم عافد  هتفه  250زاغآ 

250هراشا

داژن يدهم  دیما  «/ حلص گنج و  »250

نیّدلاردب مظاک  دمحم  / نایاپ زا  251رتزاغآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش 255روش 

ییاضر يدهم  / انشآان 257ياهریت 

نایرقاب دیمح  شتآ / 259ياهزور 

داژن يدهم  دیما  / لاس تشه  نآ  259زا 
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زکرم 261هرابرد 
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هرامش 76 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 76

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

داژن يدهم  دیما  / دیما

.هنیآ دنخبل و  رون و  زا  یهت  ینامیس ، تسا  یتعسو  .هایس  درس و  تسا  يا  هناخشومارف  رهش ،

.نادرگرب نام  ترطف  يدابآ  هب  یهلا ، تسا ؛ هدوبر  یمدآ  كاخ و  زا  ار  سّفنت  لاجم  رهش ،

هتفر راهب  .دنک  یم  نّیعم  اه  ماب  تشپ  عافترا  ار  ناشزاورپ  فقس  دنرادن و  زاورپ  یبآ  نامسآ  هب  یهار  رهـش ، ِيرتسکاخ  ياهرتوبک 
، یهلا تساه ؛ غالک  درز  يادص  زا  راشرس  هچوک  تسا و 

.دنبم نامناج  يور  هب  ار  انعم  نامسآ  ياه  هچیرد 

؛ تسا هدنازوس  ار  نامحور  تسوپ  دیدج ، نّدـمت  ياورپ  یب  باتفآ ، دـنک و  یم  غیرد  هنـشت  كاخ  زا  ار  ناراب  ياه  هرطق  نامـسآ ،
نامناج یگنشت  بل  نامرد  ات  تسرفب  تتیاده  سونایقا  زا  يربا  یهلا ،

.درابب هروش  كاخ  نیا  رب  ار 

نت ناتسمز ، هایس  يامرس  زوس  دنا و  هتخیر  کیاکی  کشخ ، ياه  گرب  دنا ، هدرک  اوأم  راهب  راید  رد  دنا و  هتفر  رجاهم  ياهوتـسرپ 
.نادرگرب ار  هتفر  راهب  نک و  مَرَک  یهلا ، تسا ؛ هدنازوس  ار  ناتخرد  هنهرب 

یم رـس  تشپ  ار  یهایـس  ياهزور  دیـشروخ ، نشور  روضح  یب  راظتنا ، قرـشم  دـنا و  هدـش  يدـبا  یبورغ  ياشامت  باـق  اـه  هرجنپ 
.نک نامهم  هزات  یحبص  ترضح  هب  ار  ام  یهلا ، تسا ؛ هدنکفا  هیاس  اه  هنیآ  مامت  رب  بش  دراذگ و 
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یمهـس هک  دنا  هدش  ریثکت  ردق  نآ  اه  هرزرخ  دنا ، هدنکارپ  هشیر  هنـشت  كاخ  رد  هشیمه ، زا  رت  ناشیرپ  اهدیب  دنا و  هتـسکش  اهورس 
؛ تساه خلم  موجه  رد  غاب  تسا و  هدنامن  اه  هلال  يارب  باتفآ  زا 

.ناسرب ار  هدنام  گرب  یب  غاب  نیا  نابغاب  یهلا ،

! ریگم ام  زا  ار  نامدیما  میا ؛ هتسشن  لّمحت  هب  نامزلارخآ ، ماش  دیشروخ  ندیمد  دیما  هب  یهلا ،

يدابآدوواد هموصعم  شراب / قایتشا 

.دنتُفا یم  كاخ  هب  شفصو  روصت  زا  رامش ، یب  ياه  هژاو  هک  تسا  نانچ  نآ  تا  یگرزب 

حور هک  دنک ، یم  مکیدزن  نیمز  هب  هچنآ  ره  زا  نک  میاهر  اهادص ! اه و  هاگن  ِراگدیرفآ  يا  اه ! هناخدور  ناگدنرپ و  ِراگدرورپ  يا 
! ایادخ .تسا  هدنام  هلاچم  بادرم ، همه  نیا  مجح  رد  ممطالتم 

.تسین توکس  زج  یخساپ  ار  محورجم  يولگ  دنرب و  یمن  ییاج  هب  هار  میاهدایرف 

هدنام ریگلد  کیرات و  یهاگن ، سوناف  یب  منامشچ  ياه  هچوک  .دنز  یم  اپ  تسد و  نمزم ، یبارطضا  رد  مناج  اه ! بلق  نانیمطا  يا 
.دنا

.درک دهاوخ  نشور  وت  تمحر  غارچ  اهنت  ار  مهاگن  يوت  رازه  تاملظ  هک  مناد  یم  مبلط و  یم  وت  زا  ار  مدوجو  هتفر  داب  رب  شمارآ 

.يراذگ یمن  یلاخ  یسانش و  یم  ار  مزاین  ناتسد  .مشون  یم  ینشور  موش و  یم  گرزب  تا  ینابرهم  ناماد  رب  تسا  يرمع 

.دنیوپاکت تکرح و  رد  وت  تفرعم  ياه  هلق  تمس  هب  هک  تسور  نآ  زا  دنراوتسا ، رگا  میاه  مدق  ایادخ !

.تاذ رب  مئاق  یلالجلاوذ و  وت  هک  مهن ؛ یم  رس  تلالج  ناتسآ  رب  متسیا و  یم  یگدنب  هب  ار  تهاگرد 

ربا منبش و  هدننیرفآ  يا  منک /  یم  زاب  ناهد  نامسآ  هب  هنارفولین /  منبش  شراب  قایتشا  زا  موش /  یم  هزات  نم  و  دتفا /  یم  ورف  بش  »

؟ یهد یم  نایاپ  ارم  یگنشت  ایآ 

؟ تسیچ ریدقت 
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(1)« مشاب راشرس  وت  زا  مهاوخ  یم 

.مزیوایب تا  ینابرهم  ناماد  هب  مراذگ و  رس  تشپ  ناباتش ، قاتشم و  ار  سأی  دولآ  هم  مهاوخ  یم 

مادـک هب  وت  تفأر  هاـگرد  زج  هدـنامرد ، هدـنب  نیا  وگب ، دوخ  وت  اـما  متـسین ؛ تشیاـشخب  وفع و  هتـسیاش  هک  مناد  یم  دوبعم ! يا  هآ 
!؟ ددرگن رب  دیماان  هک  دبوکب  ار  رد  مادک  دروآ !؟ يور  هاگهانپ 

!؟ وت تبحم  ییایربک  راسخاش  زج  درب  هانپ  تخرد  مادک  هب  هراوآ ، نایشآ و  یب  هدنرپ  نیا  وگب  نم  اب 

«. نیمحارلا محرا  ای   » .یشمارآ ناراب  وت  اهنت  ار  ما  یگشیمه  ياه  ضغب  ینیرت و  مرحم  وت  ار  ما  هزور  ره  ياه  یگنتلد 

ییاضر ناراب  / لیاح نیسپاو 

! افوئر

.ارم تسا  هدناشک  تهاگرد  هب  هک  تسوت  تمحر 

.تسا هدرک  مراسمرش  هک  تسوت  ینابرهم  هدرک و  مراودیما  هک  تسوت  وفع 

! ایاطخلا رفاغ  ای 

ما هداهن  شیپ  ياپ  مناهانگ  رارقا  هب 

.تریگ ارف  تردق  زا  تلفغ  یهاوخرذع  هب 

تسوت نامیا  رطع  زا  یلاخ  مراگزور 

.درذگ یم  نایصع  یهایس  هب  همه  میاه  هظحل 

دتفا یم  تسوت  نم و  نایم  هک  یبجح  ياه  هدرپ  زا  يا  هدرپ  هانگ ، ره  اب 

! هظحل نآ  زا  زور و  نآ  زا  ياو  لیاح ؛ نیسپاو  نآ  تسین  رود  موش و  یم  شیپ  زا  رت  هایس  ور  راب  ره 

! دتفا وت  ّتینامحر  غورف  رد  مراسمرش  هاگن  دور و  رانک  زین  هدرپ  نیرخآ  هک  ياو 

! ینادرگرب يور  ناگدید  نیا  یهایس  نم و  زا  هک  ياو 
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.يراذگب میاهنت  شیوخ  تملظ  رد  ما و  ینارب  دوخ  زا  هک  تسا  يا  هظحل  تخس  هچ 

! اهلا راب 

! ریذپ هبوت  میرک 

یششخب وفع و  هب  هرهش  هک  ییوت 

.تسوت هدنزارب  اهنت  مان  نیا  ینیرفاغلا و  ریخ  هک  ییوت 

! نادرگم مزاب  تتمحر  زا  دیماان  هک  تا  ینابرهم  هب  ار  وت 

! نادرگ مناهانگ  دوخ و  نایم  لیاح  ار  هدرپ  نیرخآ  نیا 

.مزیخرب یهایس  همه  نیا  ناربج  هب  تتیانع ، ددم  هب  هک  دشاب 

هدازربکا ریما  / یناشن یب  زا  ناشن 

.منک یم  هبرجت  هرابود  ار  ما  ینادرگرس  رّودم ، يرادمرد 

اهنآ زا  یناـشن  چـیه  هک  ییاـیاوز  رد  .هشیمه  زا  رت  گـنگ  مـنز ، یم  هرگ  ما  ینادرگرـس  هـب  ار  ما  یناـشیرپ  ریقح ، يا  هدودـحم  رد 
ور هک  تمـس  ره  هب  مدرگ ؛ یم  یناشن  یب  یپ  رد  ناشن  کی  یتح  نودب  مرادن ، وا  زا  یناشن  چیه  هک  مراد  يا  هدرک  مگ  نم  مرادن ،

، منیب یم  مشچ  هب  ار  شا  یناشن  یب  زا  یناشن  منک ، یم 

؟ مراد رب  ماگ  تهج  مادک  رد  دیاب  وس ؟ مادک  اجک ؟

.مدوخ يانگنت  رد  میوج  یم  ار  وت 

وت یـضحم ، رون  هک  ار  وت  اه ؛ هناشن  نیرت  کیرات  دادتما  رد  میوج  یم  ار  وت  .ما  ییاهنت  تاظحل  نیرتدرـس  قمع  رد  مواک  یم  ار  وت 
.ما هتساخرب  تیوجو  تسج  هب  مهبم ، ییایاوز  رد  هک  ار 

هتشارفارب رس  مدوجو  ياه  هوک  نیرت  هدروخرس  تشپ  زا  هک  يدیـشروخ  نیرت  هایـس  رد  ما ، ینارون  یقفا  ندید  لابند  هب  هناربص ، یب 
.متسه وت  یگرزب  لابند  هب  مناج  کچوک  هدودحم  رد  تسا ،

.منیبب ار  تتامارک  زا  یتیآ  ات  ما  هدرک  زارد  تسد  سامتلا ، هب  ار  هشوگ  ره 

ار مناما  یگنشت  ما و  هداتسیا  هرانک  رب  منک ، یم  بلط  ار  ایرد  ماجرفان ، یمطالت  رد  هراومه  زونه و  متـسه و  ایور  رد  قرغ  سوسفا !
.تسا هدیرب 
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نوکـس و رد  اپ  دـصقم ، ِلاـیخ  هب  نم  دـنا و  هدـش  اـمنهار  نازورف  هشیمه  ییاـه  غارچ  ار  شدـصقم  هک  مراد  ور  شیپ  ار  يا  هداـج 
.ما هدرک  راوتسا  توخر 

ماجرف یب  يرادم  رد  دنور ؛ یم  هتـشگرس  دنیآ و  یم  نادرگرـس  هشیمه  ات  نامز ، رادم  رد  هک  ار  یتاظحل  ییاتـسیا  منک  یم  اپ  هب  اپ 
.ییوت هک  يدیشروخ  هبذاج  هبذج  دیما  هب  اهنت  ما  هدنام 

يدابآدوواد هموصعم   / وت هاگن  زا  هعرج  کی 

.مراپس یم  وت  ياه  تسد  هب  ار  ما  ییاهنت  ياه  تسد  ایادخ !

.میرگ یم  منک و  یم  هیوم  هرذ  هرذ  ار  میاهدرد 

.یسانش یم  ار  منورد  ياه  مخز  نیرت  ناهنپ  هک  ییوت  يرادربخ ؛ منیجآ  دایرف  توکس  زا  هک  ییوت  اهنت 

.اج همه  هشیمه و  منک  یم  تیادص 

.دنزاون یم  ار  وت  یگدنب  گنهآ  مبلق  ياه  شپت 

.تسا داب  رب  هیکت  وت ، ریغ  هب  ندرب  هانپ  هک  مناد  یم 

.دنراد بل  رب  وت  شتسرپ  دورس  همه  همه و  ناوخ ، هنارت  ِناگدنرپ  دیپس و  ياهربا  اهدور ، ناتخرد و  نارازیلاش ، ناراز و  هروش 

.دودسم هنیآ ، ياه  نابایخ  دنا و  تسب  نب  هفطاع  ياه  هچوک  ایادخ !

.دندنموزرآ ار  هفقو  یب  یناراب  ملد  هتفرگ  رابغ  ياه  هرجنپ 

.دنا هناگیب  یگدنز  اب  مناج  ياه  لولس  دنرادن و  سفنت  ناوت  میاه  گریوم 

.ما هدنام  هریخ  مدوجو  ياه  هشیر  رب  تسد ، هب  ربت  نم  هک  هنوگ  نیا  موش ؛ یم  کیدزن  شیوخ  نایاپ  هب  وت ، یب 

.دریگ یم  مارآ  وت  ینابرهم  من  من  ناراب  اب  اهنت  هقعاص ، رد  هدش  اهر  نامسآ  نیا  مارآان ، ياوه  نیا 

.موش لیان  وت  زیمآرورغ  یگدنب  هب  یگدوهیب  همه  نیا  دنب  زا  ات  بایرد  ارم 

؟ منک هچ  هناوج  یب  هدوهیب و  ياه  هیناث  نیا  يرتسکاخ ، ياه  هظحل  نیا  اب  وگب  نم  اب 
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وت هاگن  ياه  قفا  هب  اهنت  دـیچیپ ، مناج  گر  گر  رد  ییاهنت  يوب  هک  زور  نآ  يدـنکفا ، مکاخ  رب  يدـنار و  متـشهب  زا  هک  زور  نآ 
ياهزور زا  یمد  هدیپس  هک  دوب  یشیاشخب  ِدیشروخ  هب  مدیما  مدیشیدنا و 

.درک مهاوخ  شرادید  ناهج ،

.دنیاشگ یم  ناهد  میاهاپ  ریز  دودحمان ، ییاه  هرد  مد ، ره  وت  یب 

.تسا نم  هراتس  یب  غارچ و  یب  ياه  بش  شخب  ینشور  تدای ،

زا دنا ، هدرک  دیعبت  رود  ینیمزرس  هب  ار  زاورپ  هک  سفق  همه  نیا  مجح  زا  روبع ، یب  تولخ و  ياهزور  نیا  زا  مسرت  یم  اراگدرورپ !
.دنا هدنکآ  ار  مدوجو  ياه  هرجنپ  هک  اهرات  نیا  زا  نایاپ ، یب  یپرد و  یپ  ياه  نافوت  موادم  ياه  ناتسمز 

.دیآ نومزآ  هب  ار  زاورپ  دریگب و  ناج  ما  هتسخ  لاب  رپ و  ات  تسا  یفاک  وت  هاگن  زا  هعرج  کی 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نارک یب  تمحر  يا 

! گرزب ناسحا  يا  نارک ، یب  تمحر  يا  مندورس ، وت  زا  راشرس 

! یهانتیال ینابرهم  نایاپ و  یب  تمارک  يا  تسوت ، دای  مان و  را  هتفرگ  رگ  ما  هرجنح  هشیمه 

!؟ تشگرب اه  هنیس  هب  یلاخ  دش و  دنلب  تهاگرد  هب  هک  تسا  یتسد  مادک 

!؟ دیسرن وت  فاطلا  هب  ندیسر  هلق  ات  دومیپ و  ار  میقتسم  طارص  هک  تسا  ییاپ  مادک 

!؟ دیدن شلد  نامسآ  رد  ار  تشهب  گرزب  ياه  غاب  دش و  زیربل  وت  مالک  لالز  زا  هک  تسا  یمشچ  مادک 

؛ اه ینامیشپ  اه و  تلفغ  زا  لامالام  يا  هراپ  نت  مراد و  ایاطخ  زا  یشوپ  نت  هکنیا  زا  مهاگآ  مناد و  یم 

.امش تمحر  نارک  یب  تعسو  زا  مهاگآ  یلو 

هانپ رس  هشیمه ، يارب  تا  هنامیرک  تعسو  يا و  هدرک  اه  ناسنا  ام  ینازرا  ار  تنارک  یب  ياه  تمعن  هک  ار  وت  ساپس  دمح و  ایادخ !
.تسا هدوب  ام  ياه  یهانپ  یب 

هایس ياه  كاخ  زا  ات  يریگ  یم  ار  نامیاه  تسد  ینک و  یمن  نامیاهر  اه  ییاهنت  اه و  یتخـس  رد  هک  ار  وت  دمح  ساپـس و  ایادخ !
.يربب تدوخ  كاپ  میرح  جوا  هب  يرادرب و  نام  يریگنیمز 
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.مینیشنب گوس  هب  ار  نامندش  ریگنیمز  ات  راذگن  نک و  ینامسآ  ار  ام  اه ، یبوخ  هدننک  اطع  يا  یهلا !

.دنیچب ار  تتمحر  ناگراتس  قفش ، رون و  لد  زا  دفاکشب و  ار  اه  نامسآ  هنیس  نامزاین ، ياه  تسد  ات  هاوخب  اراگدرورپ !

دریگ لزنم  وت  يوک  رس  يزور ز  هکره  »

دریگ لفحم  عمجم و  ره  هشیدنا  لد ز 

نامز ناشخرد  رهم  يا  رگم  مراو  هرذ 

«. دریگ لماش  تمحر  رد  وت  رهم  وترپ 

.نم يانمت  هن  تسوت ؛ تساوخ  هک  مشاب  نانچ  نآ  مهاوخ  یم 

.مشابن رای  يوک  هدنکفا  رس  مدرگن و  نامیشپ  ار  میادرف  هک  منک  یگدنز  نانچ  مهاوخ  یم 

هدرک هدنمرش  دجنگ ، یمن  دوخ  رد  یناهن  رارـسا  ندش  راکـشآ  سرت  زا  نیمز  هک  ییادرف  زا  مسرت  یم  اه ! نابرهم  نیرت  نابرهم  يا 
.مشاب میاه 

.تسا یلاخ  مراب  هلوک  تسا و  کیدزن  تخس  هک  ییادرف  زا  مسرت  یم 

زا مسرت  یم  دنتسیاب و  تکرح  زا  خلت ، يراظتنا  رد  اه  مشچ  یمامت  هک  ییادرف  زا  مسرت  یم 

.موش میاه  هدرک  تخبهایس  دوش و  هداد  مپچ  تسد  هب  ملامعا  همان  ادابم  هک  ییادرف 

هب مشاب و  رگ  هراظن  ار  مرس  يالاب  نامسآ  منک و  مدنلب  رس  رارـسا ، ندش  راکـشآ  يادرف  رد  هک  منک  یگدنز  نانچ  ار  مزورما  شاک 
.ملابب دوخ 

! یهلا

زا هک  دشاب  هتـشاد  تمرح  ردـق  نآ  میاه  تسد  مرذـگب و  هانگ  ياه  بادرم  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ناوت  میاهاپ  ات  نک  مکمک 
.دنیچب رون  ناگراتس  ياه  تسد  زا  دور و  الاب  اه  نامسآ  هنیس 

نادامار نیرسن  / نما لحاس 

! یتسه هرامه  همزمز  تمان  يا 

! منز یم  ادص  ایند  نیا  يوت  رازه  يارو  زا  ار  وت 
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! منز یم  دایرف  نکمم  ریسم  نیرت  هلصاف  رپ  زا  هطقن ، نیرترود  زا  ار  وت 
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! رون زا  رت  نشور  يا  تمنیب  یم 

! ادیپ نیرت  ناهنپ  يا  تمواک  یم 

! کیدزن نیرترود  يا  تمناوخ  یم 

! نیرتاونش يا  ار  ما  یگشیمه  ياهاوجن  يونش  یم  وت  هک  مناد  یم  و 

.تسا هدروآ  هانپ  وت  رهم  رپ  ناماد  هب  ثداوح  نافوت  زا  هک  يدرز  گرب  نانوچ  ما ؛ هداتفا  تیاپ  رد 

؟ تساجک تنامیا  نما  لحاس  وگب  ما ؛ هدز  نافوت  یهلا !

؟ دریگ مرب  رد  هک  تا  هعساو  تمحر  تساجک  تسا ؛ زادگ  زوس و  رد  ملد  زاین و  هداجس  رب  مرس  نیرت ! نابرهم  يا 

؟ دنک مراشرس  نتفکش  سح  زا  هک  تتّبحم  باتفآ  ِغیرد  یب  راونا  تساجک 

.ارم بایرد  تدوجو ! لیلد  مبلق  مدامد  شپَت  يا 

! مشچب ار  تحیبست  ینیریش  راذگب 

.مباتشب تیوس  هب  نانک  هلوره  منک و  تا  همزمز  یتسه ، مامت  اب  ماگمه  اه ، هیناث  مامت  رد  مه  نم  راذگب 

.فطل رس  زا  نک  مهاگن  ریذپب و  ارم  نم ! دوبن  دوب و  مامت  يا  نم ، دوبعم 

.يرارق یب  ياه  لد  شخب  مارآ  وت  اهنت  هک  شخب  مشمارآ 

يوسوم تاداس  هفطاع   / روضح

.دشاب وت  دنسپ  هک  منک  نآ  مهن و  وت  هار  رد  ماگ  ات  هد  مناوت  ایادخ ! راب 

.مور الاب  تروضح  ياه  هّلپ  زا  منکشب و  ار  مناهانگ  دس  ات  هد  متردق  تسوت ؛ يوس  هب  ندیسر  دس  مناهانگ 

لیر يور  هب  مرمع  ياه  هیناث  .منکن  زاب  اه  هتـسنادن  رب  بل  مزودن و  نارگید  ناهد  رب  مشچ  ات  نک  مباریـس  تقیقح  همـشچ  زا  یهلا !
هک اجنآ  مشاب و  هتـشاد  میـسن  زا  يا  هشوت  مناوتب  ات  نک  تیانع  نم  هب  خسار  يا  هدارا  فقوت ؛ چیه  یب  دنتکرح ، رد  یناگدـنز  ياه 

.مدرگ شوهدم  نامیا  شخبناج  رطِع  زا  تسین ، ییاوه 
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.شاب نومنهر  تیاده  يوک  يوس  هب  ارم  ما ؛ هدش  مگ  یهارمگ  يوک  رد 

! نابرهم يا 

.ناهرب خزود  شتآ  زا  ارم  رگنب و  ملامعا  رب  لضف  هدید  هب  یهاگآ ؛ نم  یناوتان  فعض و  زا  دوخ 

تردـق هدـهاشم  زا  نیمز  دـننک ، یم  ناراب  هراّوف  ار  تروضح  اهایرد  دـنیآ ، یم  وت  يوس  هب  نیمز  داتوا  ینک ، هدارا  وت  هک  هاـگ  نآ 
، دنک یم  او  بل  دریگ و  یم  ناهد  رب  تریح  تشگنا  تلازیال ،

.دندرگ یم  ناور  اهروگ  لابقتسا  هب  اه  ناسنا  دنور و  یم  اه  نامسآ  زاوشیپ  هب  ناگدنرپ 

هب ار  وت  یگدـنب  مشاـب و  وت  رازگرکـش  اـت  ارم  نک  يراـی  هدـید ، رون  رد  زین  ار  ناـسکان  تتمحر ، دادـتما  هک  وت  اـتمه ! یب  يادـیپان 
.مروآاج

يرهاط دومحمدیس  / تسود لاصو  حبص  يا 

! اراگدرورپ

دـشاب یمن  نوریب  وت  ملع  هریاد  زا  يا  هّرذ  چیه  هکنآ  يا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  یتسه  ِناهج  ِتاّرذ  مامت  تنارک ، یب  ِتمحر  هکنآ  يا 
دـناوت و ِدای  هب  ناهاگماش ، نادادـماب و  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ارم  دنـشاب ! یم  لوغـشم  وت  ِحـیبست  هب  دوجو ، َملاـع  هک  يا  هناـگی  يا  و 

.دنراد بل  رب  وت  ِشیاتس  حیبست و 

.امرف باریس  تلصو  ِماج  زا  ارم  هنشت  ِماک  راد و  ما  ینازرا  ار  تدوخ  ِقشع  رهِم و  ِرهوگ  ایادخ !

مهدن مَج  مَتاخ  رهُم  هب  وت  رهِم  »

مهدن میرم  ِحیسم  مد  هب  تلصو 

مهدن مّرخ  غاب  رازه  هب  تقشع 

« مهدن َملاع  ود  ره  هب  وت  مغ  مدکی 

! اهِلا راب 

ِرـس رب  وت  هیاس  یتسه و  وا  ِقاتـشم  زین  وت  تسوت ، جاتحم  قشاع  رگ  اریز  ییوا ؛ ِقوشعم  وت  تسوت و  قشاع  هک  یـسک  ِلاح  هب  اشوخ 
.تسا هدرتسگ  وا 

دش هچ  قشاع  رب  داتفا  رگا  قوعشم  هیاس  »
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« دوب قاتشم  ام  هب  وا  میدوب  جاتحم  وا  هب  ام 

! لاوز یب  هناگی  يا 

! نک میاطع  ار  تصاخ  ِياه  هداب  زا  ندیشون  ِیتسمرس  هد و  تاجن  یتسرپدوخ  ِباجح  زا  ارم 

یهد صالخ  مدوخ  زک  دوش  هچ  »

؟» یهد صاخ  ياه  هداب  زا  یماج 
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! لاعتم رداق  يا 

، تسا نیرتهب  میارب  هک  هچنآ  یهد ! یم  صیخـشت  وت  طـقف  ارم  ِحالـص  ریخ و  یناد و  یم  نم  زا  رتـهب  ارم  ياـه  تحلـصم  هکنآ  يا 
.امرف رّدقم 

ِهب نادواج  رمع  وا ز  ِلاصو  »

« هب نآ  هک  هد  نآ  ارم  ادنوادخ 

! ایادخ

رادم و غیرد  نم  زا  ار  تدوخ  ِيزور  قزر و  سپ  مرادن ؛ زین  ار  رقف  تبیـصم و  لّمحت  تسین و  ییاناوت  اه  تّقـشم  اه و  جـنر  رب  ارم 
ما هتساوخ  ییاهنت ، هب  تدوخ  هکلب  امرفم ؛ راذگاو  قلخ  هب  ارم 

.امرف تیافک  ار  مروما  زاس و  هدروآ  رب  ار 

.امرف کیدزن  نانآ  يارب  ار  تلاصو  ِحبص  امرفم و  مورحم  تلاصو  زا  ار  تدوخ  ناقشاع  ایادخ !

رب آ هب  قشاع ، لصو  ِدیما  ِخاش  يا  »

رد آ هب  ییافو  یب  جُرب  ز  هام ، يا 

رب آ زور  کی  تسود ، لاصو  حبص  يا 

« آرس هب  هر  کی  قارف  ِبش  هریت  يا 

! لاثم یب  ِقلاخ  يا  دنمهوکش و  ِزیزع  يا 

ارم تسا  ماظن  یب  راک  وت ، رجه  رد  »

ارم تسا  ماخ  هتخپ  خلت و  همه  نیریش 

ارم تسا  ماک  رازه  رگا  َملاع  رد 

« ارم تسا  مارح  رس  هب  رس  وت ، مان  یب 

يرهاط دومحم  دّیس  / دبا لزا و  هناگی  يا 

! اراگدرورپ
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قاقحتـسا ام  زا  هن  هک  یلاح  رد  یتخاس ، قرغ  تنوگانوگ  ِياه  تمعن  رد  ار  اـم  يدیـشخب و  دوجو »  » ِتمعن اـم  هب  هک  ساپـس  ار  وت 
: ییاّنمت هن  يدید و 

دوبن ناماضاقت  میدوب  مدع  ام  »

دونش یم  نام  هتفگان  قح  فطل 

اطع يدیشخب  قاقحتسا  زا  شیپ 

« اطخ نارفک و  هلمج  ام  زا  هدید 

، اه لگ  يور  زا  تسمرس  رارق ، یب  ِنالبلب  هک  اجنآ  دننک و  یم  ریس  وت  ِيوس  هب  ییادیـش ، ِرـس  زا  اه  ناشکهک  ناگراتـس و  هک  اجنآ 
ببـس هب  هن  هک -  مدرگ  ناریح  وـت  ِفاـصوا  هشیدـنا  رد  ناـنچ  هکنآ  زج  تفر ، دـهاوخ  راـظتنا  هچ  نـم  زا  دنیارُـس ، یم  وـت  داـی  هـب 

.منک هبرجت  ار  تریح  ِيایرد  رد  ندش  قرغ  تریح ، نیا  جوا  رطاخ  هب  یشومارف - 
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دناشن شوماخ  وت  رکذ  زا  ما  یشومارف  هن  »

« مدوب ناریح  وت  ِفاصوا  هشیدنا  رد  هک 

! ایادخ

!؟» تخاس دوخ  ِنآ  زا  ار  وت  هکنآ  داد  تسد  زا  هچ  داد و  تسد  زا  ار  وت  هکنآ  دروآ  تسد  هب  هچ  »

! اراگدرورپ

زا افج ؛ ام  زا  تسه و  افو  وت  زا  هراومه  هک  مینک  ادا  ار  وت  قح  میروآ و  وت  هاگشیپ  هب  رذع  هنوگچ 

!؟ میزرو یم  لُّلعَت  ام  یناوخ و  یم  ار  ام  وت  اطخ و  ام  زا  تسه و  اطع  وت 

اهریصقت نآ  رذع  رد  يا  هدیشیدنا  هچ  لد  يا  »

افج نیدنچ  وت  يوس  نیز  افو  نادنچ  وا  يوس  ناز 

مک شیب و  فالخ و  وس  نیز  مرک  نادنچ  وا  يوس  ناز 

اطخ نیدنچ  وت  يوس  نیز  معن ، نادنچ  وا  يوس  ناز 

دب ِّنظ  لایخ و  نیدنچ  دسح ، نیدنچ  وت  يوس  نیز 

« اطع نادنچ  ششچ  نادنچ  ششک  نادنچ  وا  يوس  ناز 

! نابرهم هدنشخب  يا 

یضار تناگدنب  زا  یگداس  هب  دوز و  یلیخ  یی و  « اضِّرلا عیرس   » هک ساپس  ار  وت  تسا ، زاب  هراومه  تا  هبوت  ياهرد  هک  ساپس  ار  وت 
.يونش یم  ار  ام  لد  درد  يوش و  یم  نیشنمه  ام  اب  هک  رکش  ار  وت  يدرگ و  یم 

! یتسه ناهج  ِشاّقن  يا  رِّوَصُم و  يا 

«: میور یم  مدرورپ  یم  هک  تسد  نآ  زا   » هک ضارتعا ، ِياج  هچ  شَبَح ، ِهایس  ای  مشاب و  نَتُخ  يوهآ  رگا  لافُس ، ای  مشاب و  رهُگ  رگا 

ملافس رگ  مرهُگ و  رگ  نم  »

ملام يور  تسوت  هیاریپ 
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تُست هتشرس  یشبح  نت  رگ 

(1)« تُست هتشبن  ینتُح -  طخ  رو 

! اهراک هدنیاشگ  يا 

فافع و ناناوج  هب  نتـساخرب ، ِناوت  ناگداتُفا  اپ  زا  هب  يداش ، طاشن و  نانیگمغ  هب  يزور ، قزر و  ارقف  هب  لجاع ، يافـش  نارامیب  هب 
.امرف اطع  يرادافو  ناتسود  هب  فاصنا و  نانمشد  هب  يراد ، نتشیوخ 
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! ایادخ

منینزان نآ  ِتّمه  ِمالغ  »

(1)« درک ایر  يور و  یب  ریخ ، راک  هک 

! یهلا

ِّقح شناد ، مهف و  لقع و  رد  روصق  نیا  اب  ناوت  یم  هنوگچ  وت ؛ يایربک  ِنأش  رد  هن  دوب و  ام  تعاضب  ّدـح  رد  يدینـش ، اـم  زا  هچنآ 
!؟ بابرالا ّبَر  اب  ار  اخ ك  تسا  یتبسن  هچ  دومن و  ادا  ار  وت 

.یشوپ مشچ  میراد و  مْحَر  راظتنا  وت  زا  هراومه  ام 

نم لیق  لاق و  مهو و  زا  نورب  يا  »

نم لیثمت  نم و  ِقرف  رب  كاخ 

ام ِمهف  روصق  رب  امرف  محر 

« اه مهو  اه و  لقع  يارو  يا 

يدیهش هموصعم  / دوبعم نابرهم  راس  هیاس  رد 

تخس و ياه  نافوت  زا  هتسکش  مهرد  رایـسب  هک  شا  يزاونب  ات  مراپـس  یم  تناتـسد  شزاون  میـسن  هب  ار  مروجنر  هتـسخ و  نت  یهلا !
.تسا ناراگزور  بیهم 

! نم يادخ  .تا  ینابرهم  راس  هیاس  رد  ینک  شمارآ  ات  تدوجو ، یگنارک  یب  هب  مهد  یم  دنویپ  ار  مبات  یب  ِناج  حور و 

.تتمحر دوجزا و  ینک  شراشرس  شا و  یبایرد  ات  تمرک  ِتیاهن  یب  ِيوس  هب  ما  هدروآ  زارف  ار  مزیچ  یب  ناتسد 

.یناشنب نآ  رب  قشع  ِلالز  زا  یمنبش  ات  تتفوطع ، نامسآ  ریز  ما  هداد  رارق  ار  ملد  ریوک 

.تسایرد هب  ندیسر  شیوزرآ  هک  مراد  ار  يا  هرطق  سح  ندوب و  وت  اب  ياوه  زا  مُرپ  منابرهم !

! بوبحم

میرح رد  ارم  یهد  ياج  ار و  ما  یناشیرپ  یـشخب  ناماس  ار و  ما  هتـسخ  حور  يزاونب  یهاگن  هب  اهنت  هک  يا  هظحل  ِرارق  یب  مرارق ؛ یب 
.تا ینابرهم 
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مشچب و هدرک ، هدرزآ  ار  مماک  تیصعم ، ِیخلت  هک  نآ  زا  سپ  ار  توفع  توالح  رگا  مسر  یم  میوزرآ  هب  نم ! يوزرآ  تیاهن  يا 
.مشوپب هدناشوپ ، منت  رب  تلذ  يراوخ و  يادر  هانگ ، هکنآ  زا  سپ  ار  تتّزع  هماج 
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هب ار  مدوجو  هدز  نازخ  غاب  و  تاولـص ؛ مالـس و  ِناراـب  هفوکـش  ار ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ناتـسوب  نک  ناراـب  هفوکـش  یهلا !
! منابرهم نیرت  نابرهم  يا  ار ، تتبحم  ِناراب  نم  رب  نارابب  راد و  زبسرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  ناتسلگ  ياه  هناراهب 

يرهاط دومحمدیس   / روهط بارش 

! اراگدرورپ

رد طوبه  طوقس و  يانفرژ  زا  یگراچیب و  رارطـضا و  ِجوا  رد  يّدام ، َملاع  کیرات  ِسَبحَم  یکاخ و  ناهج  يوت  رازه  ِزیلهد  ِنایم  زا 
دوـخ هک  اریز  ییاـمرف ؛ یم  تباـجا  ار  میاـعد  هک  مناد  یم  مناوـخ و  یم  ار  وـت  هدرک و  زارد  وـت  يوـس  هب  زاـین  تسد  یکاـخ ، هرک 

: يدومرف

هدوـمن و تباـجا  ار  ناگدـنامرد  ناـگراچیب و  ياـعُد  هک  ادـخ ) زج   ) تسیک (1) ؛ َءْوُّسلا ُفِـشْکَی  ُهاـعَد َو  اِذا  َّرَطْـضُْملا  ُبـیُجی  ْنَّمَا  »
« دزاس یم  فرطرب  ار  اهنآ  ِيراتفرگ 

هدروخن تسد  روهط  ِبارش   ) وت مُوتْخَم » ِقیحَر   » زا وت ، اب  نانآ  ِسنُا  ِسلجم  رد  هک  شوخ  رس  هتسیاش و  تسا  یناگدنب  ار  وت  ایادخ !
.هد راب  یسُدق  ِعمج  نآ  هب  زین  ار  ام  دنماشآ ، یم  وت )

ناشک سلجم  نادب  ریگ و  ام  ِشوگ  »

« ناشوخرس نآ  دنروخ  یم  تقیحَر  زک 

.ییوا قوشعم  وت  تسوت و  ِقشاع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  اهلا ! راب 

قشاع اب  قوشعم  ِیگنرکی  دهاش  سب  نیمه  »

« دزاس یم  هراپ  نابیرگ  لُگ  تسا و  قشاع  لبلب  هک 

! اتمه یب  هناگی  يا 

.ددرگ نیریش  اراوگ و  نم  ِماک  رد  يّدام  ِتایح  نآ ، ِتکرب  هب  ات  ِملاس  یندب  امرف و  میاطع  شوخ  یلد 

! اراگدرورپ

هیامورف و ِنایمدآ  هّصاخ  اه ، ناـسنا  زا  تساوخرد  تلئـسَم و  ِّتلذ -  زا  اـت  اـمرف  ناوارف  هدرتسگ و  نم  رب  ار  تلـالح  ِيزور  قزر و 
.دنامب ظوفحم  هراومه  میوربآ  مشاب و  اهَر  لیخب ،
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! ایادخ

.دنادرگ زاب  ار  هتفر  فک  زا  ِتلود  ِقرب  کشا ، ِتکرب  هب  ناوت  یم  هک  زاس ، رادروخرب  هآ  کشا و  تمعن  زا  ارم 

رگد هک  ناراب  وچ  کشا  نیا  رب  دیما  مراد  »

« دیآ زاب  مرظن  زا  تفرب  هک  تلود  قرب 

! اتمه یب  رداق  يا 

.امرفم بلس  نم  زا  نم ، شزغل  یساپسان و  هطساو  هب  یتشاد ، ما  ینازرا  هک  ار  ییاه  تمعن 

! اراگدرورپ

.امرف تیانع  نم  هب  يدومرف ، میاطع  هک  ییاه  تمعن  ِمامت  زا  يرازگرکش  قیفوت 

! لاوز یب  يادخ  يا 

.نک اطع  يدرک  فطل  نم  هب  هچنآ  هب  تبسن  یضار  عناق و  یلد  نم  هب 

دای هب  وت ، نوچ  یـسک  دوجو  اب  هک  تسین  راوازـس  هکنآ  يا  ینک ، یم  اور  ار  ام  جـئاوح  تناسحا ، لـضف و  هب  هک  نآ  يا  اـهلا ، راـب 
.رذگرد ام  ِیصاعم  زا  نک و  وفع  ار  ام  ناهانگ  میشاب ! نارگید 

اور تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  »

اور دَْوبَن  سکچیه  دای  وت  اب 

تسرپ نت  ناگدنب  نیز  نک  وفع 

« تسا رت  fe _' یلوا وفع  يایرد  زا  وفع 

يردیح همطاف  / نک ام  هناخ  ار  تلد 

.یشیاتس راوازس  هک  میاتس  یم  ار  وت  یهلا !

.يدرک زیربل  رامش ، یب  ياه  تمعن  زا  ارم  هک  تنارک  یب  تمحر  ساپ  هب  تیاه ، ینابرهم  همه  ساپ  هب  میاتس ، یم  ار  وت 

ره مدش ، لفاغ  تدای  زا  هک  هظحل  ره  يدرک و  نارک  یب  يرهم  زا  راشرس  تزاین ، یب  ناتسآ  رد  ار  مزاین  ناتسد  هک  میاتس  یم  ار  وت 
ناهانگ رب  ار  وفع  ملق  مدش ، نامیشپ  مدرک و  اطخ  هک  هظحل 
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.يدناوخ دوخ  يوس  هب  ارم  مه  زاب  يدیشک و  مرامش  یب 

نم اب  شندرک  افصم  نک  ام  هناخ  ار  تلد  »

نم اب  شندرک  اوادم  نک  اشفا  لد  درد  ام  هب 

ار تباجتسا  دیلک  لد  يا  يا  هدرک  مگ  رگا 

« نم اب  شندرک  ادیپ  شاب  ام  اب  هظحل  کی  ایب 
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هب ارم  مه  زاب  مراب  کشا  نامـشچ  رد  محور و  ینامیـشپ  رد  مسفن ، نایـصع  رد  متلاح ، لاـح و  ره  رد  هک  میاتـس  یم  ار  وت  مدوبعم !
: يدناوخ دوخ  يوس  هب  ارم  يدناوخ ؛ دوخ  يوس 

آزاب نک و  رب  لد  دش  هتسب  تیور  هب  اهرد  رگا  »

نم اب  شندرک  او  نک ، بابلا  قد  هناخ  نیا  ِرَد 

ینآ منک  یم  تباجا  ار  دوخ  تجاح  وگ  نم  هب 

« نم اب  شندرک  ایهم  یهاوخ ، یم  هچنآ  نک  بلط 

تمعن رایسب  هچ  يدرک و  رود  نم  زا  هک  اه  يراوشد   » رایسب هک  میوگ  یم  ساپـس  میاتـس و  یم  ار  وت  اتمه ! یب  نابرهم  يا  نم ، هانی 
اب مه  زاب  .مدمآ  تهاگرد  هب  نامیـشپ ، راسمرـش و  تناسحا ، زا  زیربل  نم  يدناوخ و  ارم  وت  يدرک »! نشور  نادـب  ار  ممـشچ  هک  اه 
اب وت  زج  هک  هد  مخـساپ  ! » نابرهم يا  مدناوخ : ار  وت  مدمآ و  تنارک -  یب  فطل  ناسحا و  هب  ناسحا -  هب  يدـیما  نایرگ و  یمـشچ 

زار یسک 

تنایاپ یب  فطل  هب  تناراکوکن  تعاط  هب  تناهنپ » هوکش  هب  تناهن ، مان  هب  مناوخ  یم  ار  وت  مدنب و  یمن  دیما  یسک  هب  میوگ و  یمن 
: دوخ يوس  هب  يا  هدناوخ  ارم  هک 

ار تباسح  نک  نشور  گرم  عوقو  زا  لبق  ایب  »

نم اب  شندرک  اهنم  عمج و  ار  دب  کین و  روایب 

تمحر زا  دیمون  وشم  يدرک  هنگ  يرمع  رگا 

« نم اب  شندرک  اضما  سیونب ، ار  همان  هبوت  وت 
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( هولصلا یلع  ّیح  ) زبس جارعم 

يرهاط دومحمدیس  / رون یلجت 

.متسیا یم  زامن  هب  مریگ و  یم  وضو 

.متسه مناهانگ  ِنارگن 

.دزاس یم  ما  هدنمرش  دنک و  یم  يراج  ما  یناشیپ  رب  مرش  قرع  اهنآ  ِدای 

یم هک  شنخـس  ِدای  هب  .موش  یم  راودـیما  یکدـنا  .مناهانگ  زا  تسا  رت  گرزب  ادـخ  میوگ : یم  دوخ  اب  میوگ و  یم  مارحالا  هریبکت 
: متفا

زاب آ» یتسه  هچنآ  ره  زابآ آ ؛ زاب  »

نیب یناـهنپ  يزمر  ار  هیآ  نیا  میحّرلا ؛» ِنمحَّرلا   » میوـگ یم  دـعب  منک و  یم  شیاتـس  ار  وا  میوـگ و  یم  هـّللا » مـسب  « ؛ مریگ یم  ورین 
.مناد یم  شناگدنب  ِشزرمآ  رد  دنوادخ  مّسبت  ار  نآ  منیب و  یم  قوشعم  قشاع و 

.موش یم  هدوسآ  عمج و  رطاخ  شیوخ ؛ ِناهانگ  هب  هن  نک ، هاگن  نم  ِتمحر  هب  دیوگب  دهاوخ  یم 

شود هناخیم  هشوگ  زا  یفتاه  »

شونب یم  هنگ  دنشخبب  تفگ 

شیوخ ِراک  دنکب  یهلا  فطل 

شورس دناسرب  تمحر  هدژم 

تسام مرُج  زا  رتشیب  ادخ  ِفطل 

« شومخ یناد  هچ  هتسبرس  هتکن 

.ار هروس  مناوخ و  یم  ار  دمح  یهِلا ، ِشزرمآ  هداب  زا  تسمرس 

.دنک یم  میظعت  هب  راداو  رایتخا  یب  ارم  شیابیز ، ِتافص  همه  نآ  شا و  ینابرهم  فطل و  همه  نآ 

« هدمحب میظعلا و  َیِّبَر  َناحبُس  ، » مور یم  عوکر  هب 
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: دراد روضح  مرانک  رد  مدوبعم  منیب  یم  نوچ  دشوج ، یم  ملد  رد  رگید  یقوش  .مهد  یم  همادا  مریس  هب 

تسا نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  رای  »

« مرود يو  زا  نم  هک  تسا  نیا  لکشم 

«: میوگ یمن  ایادخ  رود ،  » زا تسا و  نم  اب  ادخ  هک  مناوخ  یم 

دوب وا  اب  ادخ  لاوحا ، همه  رد  یلدیب  »

« درک یم  ایادخ  رود  زا  شدید و  یمن  وا 

« هَدِمَح ْنَِمل  ُهّللا  عِمَس  : » میوگ یم  هناقشاع 

كاخ هب  شلباقم  رد  دیاب  تسا ؛ یکدنا  زیچ  شربارب  رد  میظعت  ییایربک ، توربج و  لامج و  همه  نآ  ییابیز ، یبوخ و  همه  نآ  اّما 
موش یم  تسین  .قوشعم  همه  دشاب ؛ وا  همه  دراذگب  هک  قشاع  کی  ِيارب  رتالاب  نیا  زا  یتّذل  هچ  دش و  وا  همه  ات  دش ، كاخ  داتفا و 

: مبای هار  ینشور  همشچرس  هب  ات  مزوس ؛ یم  ار  میاه  ّتینم  عمش ، نوچ  مسرب و  ْتسَه  هب  ات 

دنهدن تَتسه  ِهر  يدرگن  تسین  ات  »

دنهدن تتسپ  ِتّمه  اب  هبترم  نیا 

یهنن را  نتخوس  رارق  عمش  نوچ 

« دنهدن تتسد  هب  ینشور  همشچرس 

: مبای یم  رد  ار  زاورپ  زمر  هدجس ، رد 

اهلاب الاب  يوس  هدوشگ  ناج  »

« اهلاگنچ نیمز  ردنا  هدز  نت 

رگید يا  هروس  دمح و  مریگ ، یم  جوا  مراذگ و  یم  نیمز  رب  ار  نآ  نم ؛ ِناج  ِلاب  رب  هتسب  یگنـس  نوچ  ار  دوخ  یکاخ  نت  منیب  یم 
.نشور لالز و  تسا ؛ باقن  یب  میارب  رون ، ِیّلجت  راب  نیا  اّما  مناوخ ؛ یم 

: مبلط یم  وا  زا  ار  زیچ  نیرتاهبنارگ  .هطـساو  یب  باجح ، یب  یلو  مهاوخ ؛ یم  وا  زا  دریگ ، یم  جوا  نم  رد  نتـساوخ  راـّنمت و  سوه 
: متسیا یم  تونق  هب  نینچ  و  مهاوخ » یم  ار  وا  »
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نیرتازفا تجهب  هک  تتّزع  رون  هب  ارم  اراـگدرورپ  (1) ؛ افِرَْحنُم َكاوِس  ْنَع  افِراع َو  ََکل  َنوُکَاَـف  ِجَْـهبَْالا  َكِّزِع  ِرُوِنب  ینْقِْحلَا  یهِلا َو  »
« مدرگ غراف  وت  ریغ  زا  مدرگ و  وت  ياسانش  اهنت ، ات  امن ، قحلم  تساهزیچ ،

بلط تسود  ياضر  دشاب ، هچ  روح  ِلامج  »

« ییاّنمت ِریغ ا و  وا  زا  دشاب  فیح  هک 

.رگید يرغاس  هزات و  يا  هدجس  رگید و  یماج  هرابود و  یعوکر 

قوذ یهز  تّذل  یهز  تبرش  یهز  »

« قوش یهز  تریح  یهز  تلود  یهز 

ص:17
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«. هِّللدمُحلا « ؛ منکارپ یم  ار  وا  ِشیاتس  رطع  منیشن و  یم 

: دیشک دیحوت  هماخ  ناج ، سنا و  ِقرو  رب  دیاب  دشاب و  یم  دیحوت  تدحو و  زا  ندز  مد  ِتقو 

لاح هدیروش  ظفاح  ینز  تدحو  مد  نوچ  »

« ناج سنا و  ِقرو  رب  شکدیحوت  هماخ 

« هل َکیرش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  َِّالا  هِلا  ْنَا ال  ُدهشَا  »

َو « ؟ دـش راگتـسر  دیـسر و  دـنوادخ  هب  تاملظ ، نیا  رد  ناوت  یم  هنوگچ  تماما ، تلاسر و  یحو و  ِرون  یب  هک  دُرب  دای  زا  دـیابن  اّما 
« ٍدّمُحم لآ  ٍدّمُحم و  یلَع  ِّلَص  ّمُهّللَا   » هلوسر هُدبع و  ادّمحم  َّنَا  ُدهشَا 

! سوسفا اّما 

ار همه  دنز  یم  ریشمش  هب  راد  هدرپ  وچ  »

دنام دهاوخن  مرح  میرح  ِمیقم  یسک 

هناورپ لصو  عمش  يا  رمش  یتمینغ 

« دنام دهاوخن  مدحبص  ات  هلماعم  نیا  هک 

! درک عادو  یّلجت  ییابیز و  هوکش و  همه  نآ  اب  دیاب 

منک یمن  تیاکش  وت  ِتبیغ  ِتسد  زا  »

« روضح یتّذل  دهدن  یتبیغ ، تسین  ات 

اهُّیَا کیلع  مالّـسلا  « ؛ دراپـس یم  دوخ  رون  زا  رت  نییاپ  يرون  هب  ار  وا  دـشک ؛ یمن  باقن  رون  ییابیز و  همه  نآ  رب  ناهگان  دوبعم ، اـّما 
« هتاکرب هّللا و  همحَر  ُّیبّنلا و 

انیَلَع مالّسلا  : » نیحلاص ِراونا  مسر ؛ یم  رت  نییاپ  يراونا  هب  .دنک  عادو  دعب ، رادید  ات  دیاب  زین  ربمایپ  اب 

«. نیحلاّصلا هّللا  ِدابِع  یلع  َو 

تلئـسم راگدرورپ  زا  زین  ار  اهنآ  یتمالـس  هک  ینایکاخ  مدرگرب ؛ نایکاخ  نایم  هب  دـیاب  هرابود  يّدام ، ِتشیعم  مکح  هب  ماجنارـس ، و 
: میامن یم 
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« ُهتاکَرب هّللا و  ُهمحر  ْمُْکیَلَع و  مالّسلَا  »

رادتسود يدمحا  زاناس  / دیآ یم  رون  يوب 

.دنز یم  هناوج  ملد  رد  زاورپ  هیبش  یسح  مونش ، یم  هک  ار  تمان 

.موش یم  راشرس  ندوب  وت  اب  راهب  زا  مونش ، یم  هک  ار  تمان 

بارحم رد  ملد  دراد و  قایتشا  معط  ما ، هداجـس  .دنرامـش  یم  حیبست  ار  وت  مناتـسد  دننیـشن و  یم  راب  هب  ار  کشا  هفوکـش  منامـشچ 
.ما هدیسر  کشا  هب  سدقم ، ياه  هظحل  نیا  رد  هک  ارم  دناوخ ؛ یم  ارم  وا  تمس  زا  ییاوآ  .تسا  هتسب  تماق  رون ،
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.دراب یم  مماک  رب  صالخا  ناراب  مزوس و  یم  باهتلا  زا 

.موش یم  بآ  شرع ، ساکعنا  زا  نم  دوش و  یم  مناج  هنییآ  فرگش ، یقوش 

.زبس یقافتا  يوب  يراج ، يراهب  يوب  دیآ ؛ یم  رون  يوب 

.دنراد ار  نامسآ  یبآ  قوش  مزاورپ ، ياهلاب 

منامـشچ دهد و  یم  یقـشاع  ياه  « انبر  » معط مناتـسد  .دازآ  تسوت  زج  هچره  زا  مدیـسر و  وت  هب  یلاخ  شیوخ  زا  مراشرـس و  وت  زا 
.دنز یم  کلپ  ار  هثاغتسا  ایردایرد 

.ما هتسشن  توالت  هب  ار  وت  دراب ، یم  رون  هک  یقیاقد  نیا  رد  نم 

.منیشنب اشامت  هب  قافتا  نیرتدنلب  رد  ار  وت  ات  میاشگ  یم  لاب  زاین  نامسآ  رد  نم 

! يدبا نارک  یب  يا 

.هد هار  تهاگراب  ِینارون  تعسو  هب  ارم  منک ؛ یم  توفع  حیرض  شزاون  رذن  ار  میاه  تسد 

ییاضر يدهم   / سنا تولخ 

.ما یناوخ  یم 

؛ ما یناوخ  یم  مالک  نیرتابیز  هب 

« هالصلا یلع  ّیح   » هب

«. حالفلا یلع  ّیح   » ِیتوکلم يادن  هب 

! اراگدرورپ

ماوت تیانع  فطل و  راسمرش 

.تسا هدرک  مشیوخ  ِقرغ  هک  تیاهتنم  یب  ِینابرهم  راسمرش 

! امیحر

ّتیلو هب  .ما  هتـسبن  يرگید  هاـگرد  هب  دـیما  مشچ  وت  هاـگرد  زا  زج  هک  دـنگوس  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم   » تلوسر هب 
تمظع ربارب  رد  رگید  راـب  اـت  ما  هدـمآ  نونکا  .مراد  یم  رب  ماـگ  شیوس  هب  متـسرپ و  یم  هک  ّیبر  هناـگی  نآ  ییوـت  اـهنت  هک  یلع » »
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.میآرد وناز  هب  تا  ییایربک 

زا غراف  ات  ما  هدـمآ  يرآ ! .ینک  يریگتـسد  نم  زا  شیوخ  ِمرک  فطل و  ِددـم  هب  رگید  راب  وت  مرآ و  دورف  یگدـنب  كاـخ  رب  رـس  اـت 
.مریگ هانپ  وت  سنا  ِتولخ  رد  فارطا ، يوهایه 
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.دنک یم  ماوت  تمحر  ِنامهیم  مارحالا ،» هریبکت   » رگید راب  و 

! نامحر ای 

؛ امنب نم  رب  ار  تمیقتسم  طارص  رابرگید ، هک  تتّینامحر  هب  ار  وت 

يا هدوشگ  تحلاص  ناگدنب  ربارب  رد  هک  یمیقتسم  طارص 

.دوش یم  وت  ناوضر  هضور  هب  متخ  هک  یمیقتسم  طارص 

! گرزب يا 

! تامارک عیمج  بحاص  يا 

یجنپ هجیدخ  / هیده

تسام هناقشاع  زاورپ  هظحل  زامن ،

تسامیپاوه اب  بوخ ، رفس  کی  هیبش 

دنوش راوس  همه  یمارگ ! نارفاسم 

تسام فقوت  نیرخآ  وا  تبرق  دصق  هک 

تسوضو هناقشاع  زاورپ  لوا  طرش  و 

تسازیو کی  طیلب ، کی  هلزنم  هب  وضو 

نابلخ کی  هیبش  وت ، نم و  بلق  روضح 

تسالاب ملاع  هب  نت  نیا  ندرب  رکف  هب 

تسا زاورپ  دناب  لثم  وت  ّتین  صولخ 

تس هّللا » مسب   » زبس رکذ  تکرح ، زوجم 

دنمورین گرزب و  لاب  ود  لکش  عوکر ،

تسایند نیا  كرت  نتفرگ و  جوا  يارب 
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تسا یکاخ  مدآ  زاورپ  تدش  هدجس ، و 

تسادخ كاپ  میرح  رد  لد  نتفرگ  اج  و 

تسا هناناج  دورف  کی  ترخآ ، مالس 
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تسامش هاگدورف  مه ، قح  ترضح  ياضر 

ام ِیهلا  شمارآ  تذل و  جوا  و 

تسارهز ترضح  حیبست  نتفگ  نامز 

تسود ترضح  تمس  تسا  يدنلب  ماگ  زامن ،

تسایرد نآ  رد  ندش  روانش  هرطق  هرطق  و 

منونمم وت  هیده  زا  وت و  زا  نم  ادخ 

تساه ناسنا  يارب  رگید  دلوت  کی  هک 

نایرقاب دیمح  / ناذا تقو 

حبص مد  زا  ابص ، داب  سفن  دوارت  یم 

دیآ یم  ناذا  زیگنا  لد  گنهآ  زاب 

مریگ یم  وضو  رون ، زا  يا  همشچ  لد  رد 

ملد غاب  رد  هدش  افوکش  رادید ، لگ 

زاین رطِع  زا  هدش  ُرپ  نم  لد  ياه  هچوک 

! عیسو هچ  مداقتعا 

ارم تسا  تایح  هک  یمیسن  زاب  دزو  یم 

! دراد توارط  هچ  نافرع  يوب 

تسارحس

مینک زاورپ  هک  تسا  نآ  تقو 

مینک زاب  يرپ  هداجس ، تمس 

.تسا زیربل  ابص  داب  سفن  زا  حبص ، ماج 
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دیآ یم  ناذا  زیگنا  لد  گنهآ  زاب 
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( دیشروخ يامیس  ) رون ياه  هخاش  رب 

یناخ میرک  هزمح  / ...یلو ییابیز  وت 

: الوم دیوگ ، یم  وت  زا  نانبل  یحیسم  بیدا  رعاش و  یناّتک ، نامیلس 

.ترو هلعش  شنیب  رطاخ  هب  هکلب  تهایس ، نامشچ  رطاخ  هب  هن  یلو  ییابیز ؛ وت  »

.تتشرس يافص  رطاخ  هب  هکلب  تیامیس ، لامج  رطاخ  هب  هن  ییابیز ؛ وت 

.تدنمهوکش يوخ  اه و  تلصخ  توربج  رطاخ  هب  هکلب  تنیرولب ، ندرگ  رطاخ  هب  هن  ییابیز ؛ وت 

بلق و رب  تسخن  هک  یضیف  همـشچ  رطاخ  هب  هکلب  تا ، هناش  يانهپ  رطاخ  هب  هن  تیاه و  چم  یگدیچیپ  رطاخ  هب  هن  یلو  ینامرهق ؛ وت 
.تسا هدش  ریزارس  تراتفر  راتفگ و  هب  سپس  تنابز و 

.یتشاداج هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لد  رد  همه  زا  شیب  يدوب و  رترب  رترادمان و  همه  زا  وت  نارجاهم ، نیتسخن  نایم  رد 

هثداح نیرتدنمـشوه  رواگنج ، نیرترادـیاپ  زرابم ، نیرتریلد  نید و  عفادـم  نیرتاناوت  يدروآ و  ناـمیا  هک  يدوب  یـسک  نیتسخن  وت 
.یتفر یم  رامش  هب  رگراکیپ  نیرت  قفوم  رونخس و  دنمشناد  نیرتوگاویش  زادرپ ،

دیشروخ وترپ  ناس  هب  هک  دشابن  یحور  نآ  نیتسار  ریوصت  هک  هدمآ  دورف  هغالبلا  جهن  رد  زیچ  هچ 

ًالماـک يریبـعت  هک  هداد  ماـجنا  تا  ینارون  تاـیح  رد  هک  تسا  راـک  مادـک  دـشاب ؟ هدـماین  دورف  وت  يـالاو  نت  رد  نیرولب ، ماـج  رد 
ياه شیارگ  دشاب ؛ هدوبن  تا  یتوکلم  ياه  شیارگ  هیلاع و  تالیامت  زا  تسرد 

(1)« تسا هتساخرب  تسّدقم  كاپ و  حور  زا  هک  يا  هیلاع 
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یمرخ هفطاع  / تلادع تیفافش  يامیس 

فاّفـش يامیـس  هک  وت  يارب  يدرک ، تا  هناـبیرغ  توکـس  ربـص و  هدنمرـش  ار  خـیرات  هک  وت  يارب  تسا ؛ گـنت  وت  يارب  خـیرات  لد 
دادتما رد  ار  ترادم  قح  راقفلاوذ  ینک و  یم  ریوصت  نشور  ابیز و  هزات و  نامیارب  هلـصاف ، نرق  هدراهچ  زا  سپ  مه  زونه  ار  تلادع 

.یناهرب یناطیش  موش  باوخ  زا  ار  هتفخ  نالدروک  ات  يروآ  یم  شخرچ  هب  تقیقح  یحو و  ریسم 

هریاد رد  هشیمه  يارب  ار  لماک  ناسنا  ریوصت  یتخیمآ و  مه  رد  لمع  لدـع و  اب  ار  ملع  هک  وت  يارب  تسا ؛ گنت  وت  يارب  خـیرات  لد 
.يدرک تبث  یسانش  ناسنا  فراعملا 

.يدش هّللا » لوسَر  َعَم  َمَلسَا  نَم  َلَّوَا   » قادصم تشادن ، يروای  قح ، نیئآ  هک  يراگزور  رد  يدز و  هرگ  نیقی  قشع و  اب  ار  تنامیا 

.دوب تراوتسا  نیقی  مکحم و  نامیا  راوازس  هک  هنوگ  نآ  يدش ؛ وا  نیشناج  یحو و  ردارب  وت 

یتسناد ار  وا  تلاسر  تقیقح  وت  هک  هنوگ  نآ  يراد ؛ ساپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ردقنارگ  ثاریم  ات  دیزگرب  ار  وت  دنوادخ 
.يدیزگرب ار  شیوکین  نییآ  و 

یم خلت  ار  ناتـسرپ  بش  ناج  ماک  مه  زونه  تا ، يراقفلاوذ  تبیه  نوچمه  تدنلب  مان  هک  وت  يارب  تسا ؛ گنت  وت  يارب  خـیرات  لد 
.راشرس تیالو  بان  رثوک  زا  ار  نارادم  قح  ناج  ماج  دنک و 

یم ار  وت  شاک  دوب ! وت  خیرات  ریدقت  رد  نام  یگدنز  میوقت  شاک  دـنراد ! هلـصاف  تهاگن  دـنلب  نامـسآ  ات  ام  هاتوک  ناتـسد  ردـقچ 
یهاشداپ هنیمشپ  هقرخ  نامه  اب  هک  تا  یگداس  ربنم  يالاب  میدید 

! يدرک یم  هظعوم  تسم  ار  هفوک  دجسم  یتسشن و 

انا : » يدرک یم  اوجن  هکاجنآ  هنابیرغ ؛ ياه » ياه   » يادـص نامه  اـب  تا ، یـسک  یب  قیمع  ياـه  هاـج  راـنک  میدـید  یم  ار  وت  شاـک 
«! نیکتسملا نیکسملا  لیلذلا  فیعضلا  كدبع 

ار تا  یتوکلم  تبیه  ردق  هاگ  چیه  شکچوک ، مجح  هک  ییایند  دیمهف ؛ یم  ار  وت  ایند  شاک 

! دیمهفن تسنادن و  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  دنلب  مان  هتسیاش  هک  نانچ  نآ 
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لاصو دهش 

نیدلاردب مظاکدمحم  / زاوآ قیرح  اب  هارمه 

، دوب هدـیکچ  نیمز  هناریقح  ِتعـسو  رب  نامـسآ  ِماـمت  هک  اـهزور  نآ  .دنتـساوخ  یم  ار  یگنادواـج  دـندرگ ؛ زاـب  هک  دـندوب  هدـماین 
قشع زا  یناشکهک  ناشهاگن  قارشا  رد  دندز  یم  ودرا  ناشنامشچ  یگیاسمه  رد  یّتح -  ناگتشرف -  تفر و  یم  ادخ  ات  ناشاهتسد 

.يدید یم  ار  هتخادگ  ياه 

.دننکارپب شبوچراچ  رد  ار  سالیگ  ياه  هفوکش  رطع  دننک و  فافش  ار  دولآ  هم  هرجنپ  تشم  کی  ات  دوب  یفاک  ناشروضح 

« يدز یم  همیخ  ناشیاهفرح  گر  رد   » دیاب هک  دندوب  ییاهنآ  زا 

.دندوب تخس » ریز و  هب  رس  عیسو و  : » هک اهنآ  زا 

يدـلوت هب  دوب -  زاورپ  نیگآرطع  هک  ناشیاهزاوآ -  ِقیرح  اب  هارمه  هک  تسه  تدای  بوخ  .دوب  ناراـب  سنج  زا  همه  ناـشاه  هژاو 
.يدیسر یم  رگید 

یم رتارف  مه  نامـسآ  یبآ  زا  نانآ  ياپ  هباپ  يدـش و  یم  قرغ  تاجانم  ياه  هزیرکلپ  رد  نانآ  هناش  هب  هناش  هک  تسه  تداـی  بوخ 
! يدش

.تنامشچ لباقم  رد  هتخیرگ  تارطاخ  زا  ییایند  تسوت و  مطالتم  ياه  هناش  رب  بورغ  زا  يراوآ  الاح  و 

.دز یم  وناز  ناشبان  ياه  هژاولگ  ربارب  رد  تاملک  هناقشاع  زیخاتسر 
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.تفرگ یم  ماو  نانآ  یناشیپ  زا  ار  شا  ییانشور  دیشروخ ، هک  دندوب  ینافراع 

.دنراد رطاخ  هب  اه  هنیئآ  زونه  ار  ناش  یگنرکی  ياه  همزمز  هک  دندوب  یناکلاس 

...ار ناشتقادص  یتنیط و  كاپ 

«. دنسانش یم  نادیهش  ار  نادیهش  « ؛ میسانش یمن  ار  نادیهش  ام  هن !

يریما نیسح  / نوخ زامن 

.دنزادنا یمن  فک  زا  غیت  لطاب  قح و  هزرابم  هاگدروآ  رد  دنراد  يراگن  فلز  مخ  ردنا  تسد  هک  نانآ  تفگ : ام  ریپ 

.دندحاو رهوج  رد  قشع  قوشعم و  قشاع و  یقشع ، دوخ ، وت  یشاب  هک  نآ  زا  هطقن  ره  تسا ؛ راگرپ  طخ  نوچ  قشع  تفگ : ام  ریپ 

.یتسین ْقشع ، زا  ریغ  هچنآ  ره  تسا و  قشع  یگلمج  ناهج  تفگ : و 

.يراگنا تسه  ار  دوخ  هچرگ  يرادن ، دوجو  یشابن  قشاع  رگا 

؟ مشاب قشاع  هنوگچ  ریپ  يا  مدیسرپ 

.یقشاع سپ  یتسه ؛ رگا  تفگ :

؟ دشاب هتسیاش  ار  قشاع  یلمع  هچ  مدیسرپ :

! شراک همه  یگلمج  حالس و  وا ، بکرم  وا  هشیت  تسوا  زاوآ  قشاع و  زاس  تسا ، قشاع  درو  زامن  زامن ! تفگ :

.ینک هدجس  عوکر و  ییوگ ، دیحوت  دمح و  ینک ، تداهش  تین  هک  حبص ؛ زامن  دننام  تسا ؛ تعکر  ود  قشع  زامن  تفگ : و 

!؟ نوخ يوضو  و  متفگ :

.ینک وسیگ  لسغ  هک  رت  هتسیاش  يزیرب و  تروص  تسد و  رب  يراگن  يوسیگ  دعج  هک  تسا  هتسیاش  ار  نوخ  زامن  دومرف :

.دوش یم  تشهب  دراو  داهج  هزاورد  زا  دریمب  يراگن  يوسیگ  دنمک  رد  هکنآ  ره  دومرف : و 
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یمیظعلادبع همطاف  / رو هلعش 

دش یم  رو  هلعش  هک  یناجیه  رد  دوب  هچ 

دش یم  رَپ  هوک  هک  تهاگن  زمر  دوب  هچ 

شدوخ يارب  وا  دُرب  شدوخ  يارب  ارت 

دش یم  رت  هناقشاع  ادخ  دوب ، بیجع 

« تسا نم  بلق  هرارش  نیا  دینک ، هدجس  هرابود  »

دش یم  رَت »  » هرابود کئالم  ياه  مشچ  و 

نیمز درک و  روطخ  کئالم  مشچ  هب  نیقی 

دش یم  رَس  نودب  يدرم  یبیرغ  زا  ُرپ 

تفر یم  نامسآ  هب  ییولگ  ضغب  يادص 

دش یم  ردپ  یب  لفط  مغ  هلولگ  اب  و 

اهردام يوربور  اه  هرطاخ  ِمامت 

دش یم  رسپ  کی  ریوصت  هبترم  رازه 

گنفت ریت ، هلولگ ، ِلیلد  کنات ، ِلیلد 

دش یم  رصتخم  وت  مشچ  یبآ  نایم 

دوب وت  ياه  مشچ  تمس  ناهج  ياهدور  هک 

دش یم  رحس  ناتیاهبش  وت  ياعد  اب  و 

تسا ُرپ  هلولگ  نیا  تسا  زونه  هک  مه  زونه 

دش یم  رو  هلعش  وت  ناجیه  اب  هچرگا 
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نوتیز مخز 

يدابآدوواد هموصعم  يدازآ / دیپس  هداج 

هیوم ناشیاه  هشیر  قمع  رد  ار  تتبرغ  نانآ  هک  نانچمه  دپت ؛ یم  ناراز  نوتیز  نابرض  اب  تلد 

.دننک یم 

ییاهر هب  ندیسر  شطع  زا  تناج  لولـس  لولـس  هک  مناد  یم  اما  هدناشوپ ؛ يدازآ  زیخ  ترـسح  رابغ  هچرگا  ار  تهاگن  ياه  هرجنپ 
راودیما اما  هنیس ؛ رد  اهدرد  يراد و  لد  رب  اه  غاد  .تسا  زیربل 

.نتسُر ینتفکش و 

زاغآ شتآ  گنس و  رباربان  عافد  رگید  راب  یناسر و  یم  حبـص  هب  دوعوم  هدیپس  ندیمد  يوزرآ  اب  ار  هرهلد  هلولگ و  زارد  ياه  بش 
، دنهاوخ یم  راهب  یب  ار  تنیمزرس  هک  نانآ  .ممصم  تشم و  رد  گنـس  يزیخ ؛ یم  رب  باوخ  زا  هنوگ  نیا  تساه  لاس  وت  .دوش  یم 

رب راوس  يزور  دیاب  هک  دنراد  نیقی 

هراتـس کت  اب  ناشدوجو  تملظ  هک  دنناد  یم  .دـنراذگ  او  شا  یلـصا  نابحاص  هب  ار  زیخربمغیپ  كاخ  نیا  ناش ، نینهآ  ياه  بسا 
 . دش دهاوخن  نشور  موهوم ، يا 

.میناوت یمن  يروای  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  تا  یمخز  ياه  هناش  هک  شخبب  ار  ام  هدیپت ! نوخ  رد  ناگدنرپ  راید  يا  نیطسلف ،

.تسین يراک  نامنتسیرگ  زج  میونش و  یم  ار  تناردام  هجض  ار ، تناکدوک  دایرف  ار ، تیاه  هیناث  هلان  هک  شخبب  ار  ام 

.دنهاوخ یم  تا  هکت  هکت  دنشک و  یم  هزوز  اه  لاغش 
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.دنا هدرک  هرصاحم  ار  تا  یبآ  نامسآ  هایس ، ییاه  لاب  اب  اهروخشال 

؟ دش دهاوخ  تدوبک  ياه  هظحل  رگیرای  تسد ، مادک  ایآ 

؟ دیشاپ دهاوخ  مسبت  منبش  تا  هدومخ  هرهچ  رب  هاگرحس  مادک 

نیملسم هک  يا  هلبق  نیتسخن  .دراد  نایرج  تیاوه  رد  نامیلـس  ياه  سفن  هک  یکاخ  نآ  وت  نوخ ! هودنا و  رد  هدینت  تدوپ  رات و  يا 
هیوم ار  تیاه  غاد  نیگنـس  مجح  قفا ، تسد  رود  رب  هریخ  روای ، یب  ریـسا و  نینچ  نیا  الاح  دنا و  هدرازگ  زامن  شیوس  هب  ور  نیمز ،

.ینک یم 

.زیخرب راذگب و  ار  تیاه  هیوم  هن ! اما 

.ینک کح  تیاه  هظحل  زیر  ناراب  نامسآ  رب  ار  قافتا  ِدیشروخ  تدیپس ، ناتسد  اب  یناوت  یم  وت 

.ینک توعد  تنیمزرس  ياه  هچوک  هب  ار  راهب  ینزب و  سپ  تنشور  ناتشگنارس  اب  ار  دولآ  هم  ياوه  نیا  یناوت  یم 

! بوکب تسینویهص  هدروخ  كرت  یناشیپ  رب  ار  تترفن  ياه  گنس  زیخرب ،

.دنهاوخ یم  هدز  نازخ  ار  تناتخرد  هک  دروآ  دورف  نانآ  يور  رس و  رب  چیپب و  نیدالوپ  یمزع  رد  ار  تخرس  رورغ 

.دنک زیربل  تواقش  هزره  ياه  فلع  زا  ار  هدید  نافوت  كاخ  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رت  تسس  تنانمشد  نایصع  ياه  هشیر 

، ناشاهزور خلت  ياه  ناهد  رد  ار  شمارآ  نیریـش  معط  تنامدرم  دشکب و  سفن  تناکدوک  ياه  تسد  رد  یگدـنز  راذـگب  زیخرب !
.دننک هزم  هزم 

.دیدرون دهاوخ  رد  ار  يدازآ  دیپس  هداج  تراوتسا  ياه  ماگ  هک  مراد  نامیا  نم 

هدازربکا ریما  / دیربص نادنزرف  امش 

یناهنپ و ياه  کشا  اب  نیمزرس  نیا  دیتداهش ! نادنزرف  امش  دیتماهش و  نادنزرف  امش  دیتماقتسا ! نادنزرف  امش  دیربص ! نادنزرف  امش 
رد هک  ییاهدایرف  .تسانشآ  امش  راکشآ  ياهدایرف 

ياپ شیوخ ، نیمزرس  رد  ياپ  هک  یتّلم  .دراد  نایرج  ّتلم  کی  تماقتسا  حور  شزیخ ، هلزلز  نینط 

.نامجاهم يرگدادیب  ملظ و  ربارب  رد  دوخ  یهاوخداد  هب  تسا  هتشارفا  تسد  تسا و  هدرک  راوتسا  شیوخ  يردام  نطوم  اخ ك  رد 
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.ناشی هدمآ  مه  هب  ياه  بل  دننک ، یم  همزمز  ار  ندینشن  ياه  هژاو  هچرگا  دونش ! یم  ملاع  شوگ  ار  ناتیاهدایرف 

.دروخ یم  نارگلاغشا  هایس  یناشیپ  رب  هک  تسا  یگنس  مادک  ره  ناتیاهدایرف 

ناتخرد و يروراب  دـنهد  یم  یهاوگ  اه  نوتیز  هک  ناس  نآ  تسامـش ، حور  رابرپ  ناتخرد  هرمث  هک  يربص  دـیربص ! نادـنزرف  امش 
.ار نیطسلف  زیخ  لصاح  كاخ 

ار شیوخ  يالیتسا  تقو  چیه  امش ، مان  یب  نیطسلف ، .فلاخم  ياهدابدنت  ربارب  رد  امش ، حور  تبالص  يارب  تس  یهاوگ  امـش  ربص 
ییاه هژاو  اب  دینک  یم  انعم  ار  نیطسلف  امش  .درک  دهاوخن  كرد 

.دراد نایرج  شیاه  نابایخ  اه و  هچوک  شرف  گنس  رب  هک  شیوخ  نوخ  اب  غیلب و 

امش نوخ  دیتداهـش ، نادنزرف  امـش  .نایغط  شکرـس  ياه  هلولگ  ربارب  رد  دیا  هدرک  رپس  هنیـس  ناس  نیا  هک  دیتماهـش ، نادنزرف  امش 
هراعتسا تداهش ، تسا ، هدرک  انعم  ریباعت  نیرتاسر  هب  ار  تداهش 

.امش قاتشم  ياه  هاگن  زا  تسا 

.تسانشآ امش  ياهدایرف  اب  امش  ياه  کشا  اب  كاخ  نیا  دیربص ! نادنزرف  امش  دینیطسلف ! نادنزرف  امش 
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نامز هچیرد  زا 

انیس یلعوب  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

رویرهش 1384  1

بجر 1426  17

Aug.23.2005

يوسوم رغصا  یلعدیس   / ملع یتفگش 

.یکاخ ياه  هخسن  مامت  زا  رتارف  دیشیدنا ؛ نوناق »  » زا رتارف  هب  لد ، »ي  افش  » يارب ات  تخومآ  دیاب  ... 

هدرپ يارو  هچنآ  كرد  هب  تخادرپ ؛ تایهلا »  » هب تسج و  ددم  تاراشا »  » زا دـیاب  اهنت  كالفا ، ياه  هنیرولب  هب  ندـیزای  تسد  يارب 
.تسا مشچ  ياه 

یب ندوب و  گنر  رپ  ار ، ندش  فراع  ار ، ندوب  میکح »  » دومزآ دیاب  .تفای  تسد  ناکمال  هب  ات  ناکما ، تهج  شش  زا  تشذگ  دیاب 
.تخانش دوشن  ادخ »  » زج دید و  دوشن  ادخ »  » زج هک  اجنآ  هب  دیسر  دیاب  .ار  ندش  گنر 

.دشاب بیبط » ، » یلعوب تساوخ  یم  هنامز  و  ... 

.دشاب میکح » ، » یلعوب تساوخ  یم  هنامز 

! دشاب ریزو » ، » یلعوب تساوخ  یم  هنامز 
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دنک یم  سمل  هچنآ  زا  دیوگ و  یم  هچنآ  هب  دونـش ، یم  هچنآ  هب  دنیب ، یم  هچنآ  هب  فراع  دشاب ؛ فراع  تساوخ  یم  یلعوب  اما  ... 
زا نتخیرگ  دوب و  یلعوب  ناهفـصا ، ير و  اـت  ناـگرگ  زا  ناـگرگ ، اـت  ناـسارخ  زا  .هنییآ  بآ و  يوگ  قحلا » وـه  « ؛ تارذ قـمع  رد 

.لهج ییاورنامرف  هدودحم 

.دوب رای  یّلجت  هولج  زا  رپ  شا  « ییانیس  » دوهش هک  دوب  لهج  هطلس  زا  نتخیرگ  دوب ، هدرک  شناماسبان  هچنآ 

یم ار  ادـخ  هک  دوب  یناسک  سنج  زا  وا  .درک  یم  سمل  ار  هّماع  مهف  زا  رتارف  شدـنمناوت ، ياه  تسد  هک  دوب  یناـصاخ  سنج  زا  وا 
رد یمدآ ، ياه  لولس  یگدیچیپ  رد  درک ؛ یم  سح  دینش و  یم  دید و 

.لالز ياه  مشچ  تفاطل  رد  میسن ، مارآ  ياوجن 

.دوبن اه  هاقناخ  طابر و  تسب  ياه  هیواز  رد  ضبقنم  شنافرع ، و  لدج »  » لها يرظن  گنت  دنبیاپ  شتمکح ،

فراعم دـنمناوت  ناداتـسا  بتکم ، نیا  نادرگاـش  تسا و  تیـالو »  » یلازیـال مشچ  هک  دوب  هتخومآ  یبتکم  زا  ار  قشع  شلد ، هدـنرپ 
.دنتسه رشب  یلاعتم 

.تخودنا نتخومآ  يارب  مه  تخودنا  ار  هچنآ  تخومآ ؛ نتخومآ  يارب  تخومآ ، هک  ار  هچنآ  یلعوب ،

.تفاین رگید  یموهفم  قلخ ، هب  تمدخ  زج  شترازو  ترادص و  دشن و  مدرم  زا  شا  ییادج  ثعاب  خاک ، ضرع  لوط و 

لج ) تسود ترـضح  ياـضر  دوب و  یلعوب  ینارمکح ، ترازو و  اـت  ثحب  سرد و  زا  ناـفرع ، اـت  هفـسلف  زا  تمکح ، اـت  تباـبط  زا 
.دوب نآ  دمایپ  مالسا ، ناریا و  يدنلبرس  هک  یشناد  شناد ؛ یسپاولد  دوب و  یلعوب  هلالج ؛)

یم ساپ  ار  شنامرف  دهن و  یم  شدای  ناتسآ  هب  رس  مه  زونه  برغ ،» ناهج   » هک تخادرپ  اهزرم  ریخست  هب  نانچ  شا  هزاوآ  دنلب  مان 
.دراد

 - شمان دـننامه  هک  هوکـش  اب  دـنلب و  بقل  اهدـص  و  تاراشا »  » رخف نوناق ،»  » بتاک افـش ،»  » بحاص سیئرلا ، خیـش  اـبطالا ، ناـطلس 
! دنیاسر دنمهوکش و  نیسح - 

هب تسد  ییوگ  شبتکم ، ناگتخومآ  سرد  درک و  یم  هجلاعم  داـقتعا ، ناـمیا و  اـب  ار  یحور  یمـسج و  ياـهدرد  هک  دوب  کـشزپ 
.دندیسر یگنادواج  ییانام و  هب  شمان  دننامه  دنا ؛ هدیزای  مظعا  ریسکا 

! داب نام  خیرات  راختفا  نیرت  هنادواج  شمان  یملع و  لفاحم  شخبامرگ  شدای 
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یجنپ هجیدخ  هفسلف / دوهش ، قشع ،

رد نونکا ، هب  ات  تسدرود  زا  زرم ، هب  زرم  نانک ، لقن  هنیـس  هب  هنیـس  .نانک  اوجن  شوگ ، هب  شوگ  دـنزو ؛ یم  اهداب  ار  تمان  تمظع 
.خیرات تسدرود 

مان انیس » یلعوب   » يدرک و روهظ  فرگش  يا  هدیدپ  نوچ  یناسنا ، يایفارغج  رد  هک  منیب  یم  ار  وت 

.یتفرگ

.يدش يراج  نامز  رد  یتسکش و  ار  اهزرم  يدنازرل ، ار  خیرات  ورملق  رت ، قیمع  يا  هدیدپ  ره  زا 

.يدش رشتنم  اقیرفآ ، اکیرمآ و  ات  اپورا  زا  اپورا ، ات  ایسآ  زا  هر ، اق  هب  هراق  مارآ ، مارآ  يدش و  عورش  اراخب  زا  انیس - » یلعوب   - » وت

.دنز یم  جوم  دوهش  وت  هاگن  رد 

یم ریـسفت  هب  ار و  اهنآ  دوجو  رد  هتفخ  توربج  دنیـشن  یم  اشامت  هب  ار و  تقلخ  تاّرذ  ناج  یب  دبلاک  دفاکـش  یم  هنابیبط  تهاگن ،
دز و دنویپ  مه  هب  ار  رعش  هفسلف و  تخیمآ ، مه  رد  ار  دوهش  قشع و  هک  تسا  یبیبط  انیس ، یلعوب  .ار  تقلخ  تفگـش  هفـسلف  دنیـشن 

.ملع هب  ار  ماهلا 

.درک بلط  دوجو  يافش » ، » تفرعم نوناق »  » زا انیس  یلعوب 

.درک یم  اوادم  يا ، هبذج  هب  ار  ناهج  ناشیرپ  ناهذا  هنافراع ، هک  يا  هدیروش 

.مالسا ناهج  تاراختفا  رب  تسا  يراختفا  تهوکش ، اب  مان  تمظع  دشخرد و  یم  هشیمه  زا  رت  نشور  ملع ، كرات  رد  تمان ، زونه 

.ینام یم  دیواج  هدنز و  راصعا ، هشیمه  ات  وت  و 
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وگزردنا یلعدیس  یبالقنا ، زرابم  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

رویرهش 1384  2

بجر 1426  18

Aug.24.2005

یجنپ هجیدخ   / وس همه  رد  اهر 

.دنز یم  جوم  نوخ  رد  تنهاریپ 

.دیآ یم  دورف  مارآ  مارآ  ترکیپ ، رب  هلولگ  زیرکی  ناراب 

.یناتسود ییاهر  هشیدنا  رد  ناتسرپ ، بش  هرصاحم  رد  وت 

رب یغیت  هدنرد و  نایمارح  يولگ  رد  ناوختـسا  نایتوغاط و  مشچ  رد  يدـش  يراخ  اه ، هظحل  موش  ناقفخ  رد  هک  مشیدـنا  یم  وت  هب 
؛ ناشافخ رجنح 

یلکـش و هب  اج  ره  رد  .رگ  ناریو  نافوت  نوچ  وس و  همه  رد  اهر  ناـمز ، ناـکم و  زا  هدوسآ  میـسن ، نوچمه  ناـکم  ره  اـج و  ره  رد 
رایع تب  یلکش  هب  هظحل  ره   » ادخ نید  يرای  هشیدنا  رد  یتبیه 

هب يا  هشیت  راب  ره  سیردـت و  لاح  رد  یمّلعم  هاگ  راک ، يایوج  هداس و  يا  هدازاتـسور  هاـگ  گـنر ، رازه  هرهچ و  رازه  رد  دـمآرب »
! هراّکم تعامج  ملظ  رفک و  يدرمناوجان و  هشیر 

.دنتفای یم  یناشن  رتمک  دنتسج ، یم  ار  وت  رتشیب  هچ  ره 
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.اج چیه  يدوب و  اج  همه  وت 

.دوبن وت  زا  يرثا 

.اه هظحل  قمع  رد  يدش  یم  دیدپان  رابکی ، ناش و  یلایخ  یب  قرف  رب  يدمآ  یم  دورف  ناهگان  هقعاص  نوچ 

.دندرک یم  ناهنپ  ار  تیاهرارف  دنتخانش و  یم  ار  وت  اه  هچوک  سپ  هچوک 

.ناکاپان مشچ  زا  يدش  یم  وحم  دنتفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  تا  هیاس  راوید ، ياه  هیاس 

! ندرب رس  هب  بارطضا  رد  هظحل  هظحل  تسا  تخس  ردقچ  مناد  یم 

هبش کی  ار  هلاس  دص  هر  هک  هناقشاع  یترجه  رد  قرغ  يدوب ، يدهاجم  اّما  وت  دنزرف ؛ نز و  یگراوآ  یشود و  هب  هناخ  تسا  تخس 
.يدومیپ

.تداهش هلیبق  زا  يدوب و  ناکاپ  هلالس  زا 

! دنا هتفرگ  ار  وت  درگادرگ  هچوک ، کی  تولخ  رد  کنیا 

.يدوب هدرک  مارح  ناشیاه  مشچ  رب  اه  تّدم  ار  باوخ  هک  اهنآ  دنناوخ ؛ یم  ارف  میلست  هب  ار  وت  ناش ، یلایخ  ِيزوریپ  زا  شوخرس 

.دوب هدش  ناشبش  زور و  يوزرآ  تا ، يریگتسد  يایور  هک  اهنآ 

.دوب هدیسر  بل  هب  وت  تسد  زا  ناشناج  هک  اهنآ 

.دش یهاوخن  میلست  اّما  تسا ؛ ینوخ  تنهاریپ 

.وت قاتشم  تداهش  یتداهش و  قاتشم  وت 

.يراذگب توغاط  لد  رب  يرت  گرزب  غاد  یهاوخ  یم 

.تفای دنهاوخ  وت  زا  يا  هملک  هن  دینش ؛ دنهاوخ  وت  زا  یفرح  هن 

.دنشاب اهوگزردنا  سپاولد  ینارگن و  نانچمه  نانیشن  خاک  ات  یعلب  یم  ار  تاعالطا  ذغاک 

.دش دهاوخ  خیرات  ِشوگ  راوشوگ  وت  هصق  و 

.تسا یمانمگ  نایاپ  تسوت ، زور  زورما  یلعدیس !
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رنهاب ییاجر و  نادیهش  هنامولظم  تداهش 

هراشا

هبنش هس 
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بجر 1426  24
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یجنپ هجیدخ  / هتخوس ياه  لاب  يوب 

.هعجاف خلت  كات  کیت  رد  دوش  یم  مگ  نامز 

.موش ییاه  هظحل  زا  هدیشک  دق  هک  قیمع  یبارطضا  هب  هدناباوخ  شوگ  هدز  تشحو  نامز 

ّلت رب  سیلبا ، .دزو  یم  گرم  هئطوت و  دنت  يوب  تواقـش ، ياه  هیواز  مامت  زا  .دریگ  یم  لکـش  هامرویرهـش  نطب  رد  خـلت  يا  هثداح 
، دنزو یم  هتفرگ  شتآ  ياه  لاب  .ددنخ  یم  هتفرگ  رابغ  هدیسوپ و  ناهذا 

ياه لاب  يوب  زا  دوش  یم  رپ  اج  همه  .هنیک  ترفن و  ياه  هلعش  زا  لعتشم ، ياهربا  زا  دنراب ، یم 

.هتخوس

.دهد یم  یگتخوس  يوب  اوه ،

 . ...دیزو دنهاوخ  ار  اهزاورپ  يوب  اهداب ، دزوس و  یم  هنیک  ياه  هلعش  رد  اوه  .دنز  یم  لوات  اوه 

.دبوشآ یم  ار  خیرات  نهذ  موش ، يا  هثداح 

.دیآ یم  دنب  اه  هیناث  سفن 
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.دوش یم  ّدلوتم  هعجاف  .دوش  یم  ریزارس  گرم  نارکوش  نامز ، ناج  ماج  رد 

.تسا دولآ  نوخ  سیلبا  ناتسد 

.نایسیلبا هنیک  زا  تسا  رو  هلعش  هک  یشتآ  رد  دنزوس ؛ یم  قشع  شتآ  رد  هناورپ  ود 

، ایند تاقلعت  هلیپ  زا  هدش  اهر  قشاع  هناورپ  تفج  کی  .خیرات  يانشآ  مان  هژاو  ود  قشع ، ریظن  یب  ياه  هروطـسا  ییاجر ،»  » و رنهاب » »
.دنشک یم  دق  نامسآ  هب  تسود ، لامج  وحم 

عضاوت و زا  يا  هرذ  تیبوبحم ، ترهـش و  هک  وا  .دزومآ  یم  ار  ندیـشیدنا  هک  نابرهم  هداـس و  مّلعم  ناـمه  میوگ ، یم  ییاـجر »  » زا
.تساکن شا  ینتورف 

.تخوس هرذ  هرذ  ادخ ، هب  قشع  هشیدنا  رد  هک  یعمش 

.دیسر خرس  یجورع  هب  تفرعم ، قشع و  هلعش  ییانشور  درگ  شا  هناقشاع  فاوط  رد  هک  يا  هناورپ 

«! تسادخ نادرم  رنه  تداهش   » هک دوب  تداهش  هصرع  دنمرنه  رنهاب »  » و
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مسیرورت اب  هزرابم  زور 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / هنوراو ریوصت 

.دوبک اهوزرآ ، دنوش و  یم  كاخ  اه  هرجنپ 

! اهرزودلوب كانتشحو  حَبَش  هب  کسورع  هدرک  مگ  كدوک  دنشیدنا و  یم  هدیسر  ياه  هویم  هب  نوتیز ، ياه  تخرد 

زا ار  ناتخرد  هنوگ  نیا  دـنواک و  یم  ار  اه  كاخ  هنوگ  نیا  هک  دـندرگ  یم  ندـال » نب   » نیمادـک روگ  لاـبند  هب  نیطـسلف  رد  ناـنیا 
؟ دننک یم  هشیر 

برع یناریا ، تماق : رد  سامح ،»  » تماق رد  هّللا ،» بزح   » ِتماق رد  اهزور  نیا  ار  شیوخ  ياـنعم  هک  انـشآ  هشیمه  هژاو  نیا  تسیچ 
؟ ددرگ یم  ناملسم ! ...و 

ینیطـسلف یقارع و  ناکدوک  یلاخ  ياه  بیج  رد  ار  شیوخ  هدمـشگ  زورما ، یـسوساج  نامزاس  يروانف  هدـیدپ  هک  تسا  هدـش  هچ 
؟ ددرگ یم 

! تسا هدش  هظفاح  مک  ماسومع »  » لثم هک  نوراش »  » زا تسا  بیجع 

! ددرگ یم  ناتسناغفا  قارع و  رد  ار  دوخ  هدرک  مگ  دازمه  هک  شوب »  » زا تسا  بیجع 

لالز فاص و  هشیمه  شیاهرواب  هک  دـنراکب  ملاع  زا  يا  هطقن  رد  دـنهاوخ  یم  ار  شیوخ  تقامح  تخرد  ناـنیا ؛ هک  تسا  بیجع 
! تسا هدوب 

ناتسوپ و هایس  ياه  مخز  ار ، یلیش »  » مدرم هتفگن  يوزرآ  ار ، الیتش  اربص و  ار ، امیـشوریه  ار ، مانتیو  دنا  هدرک  شومارف  نانیا  ییوگ 
ار و ارماس  هرصب و  فجن و  ار ، البرک  دادغب و  هّلح و  ار ، ادیص  روص و  ار ، لیلخلا  هزغ و  ار ، اناق  هانگ  یب  ناکدوک  ار ، ناتسوپ  خرس 

! ار راهدنق  تاره و  لباک و 
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ناکدوک زا  ار  شیوخ  تقامح  ياهب  هناهلبا  هچ  دـنزادنایب ! یهاگن  شیوخ  ییالویه  ياـه  تسد  هب  هک  دـنا  هدرک  شومارف  دوز  هچ 
ياه جرب  دننک و  یم  هبلاطم  ینیطسلف  یقارع و  ناغفا و  هانگ  یب 

کشخ ياه  نوخ  زا  دیشروخ  هاگن  زونه  دننک ! یم  انب  ناکدوک  يوزرآ  هناریو  رد  ار  دوخ  يزیگنچ 

.تسا كانمرش  اهراوید  رب  هدش 

، تقو نآ  دش ؛ دهاوخ  مزینویهـص  يوس  زا  ییاه  هنتف  هچ  نتـسبآ  هک  دساره  یم  شا  هدش  شرامـش  ياهزور  رارکت  زا  خـیرات  زونه 
! دوش یم  هدیمان  تسیرورت » ، » هتفای دلوت  هزات  ناملسم ، كدوک  ره 

! تسا يا  هنوراو  يایند  بجع 

! دنوش یم  هدیمان  شکمدآ  ییاقیرفآ ، ناناوجون  اّما  تسا ؛ ریگلد  اه  یکنای  ناشُک » هدرب   » ِمسارم زا  نامسآ  زونه 

! دوش یم  هتفگ  تشحو ، نوناک  هّللا » بزح   » هاگ نآ  تسا ؛ هدولآ  نیطسلف  ياه  هاگودرا  نوخ  زا  نوراش  روز  رپ  لاگنچ  زونه 

رد ریجنز  هدش و  هدایپ  دوخ  ینابداب  ياه  یتشک  زا  ناوت  یم  مه  زونه  دننک  یم  رکف  هک  دیفـس  ياه  بابرا  دنـشیدنا  یم  هناهلبا  هچ 
! تخادنا نایناهج  ندرگ 

! دمهفب ناپوچ  اب  یتسود  زا  ار  گرگ  تین  دناوت  یم  يا  هدازآ  ناسنا  ره  زورما 

! لاغش رلب ، لاثما  دنشاب و  گرگ  نوراش  شوب و  لاثما  راذگب 

یـسک هچ  دروآ ، یم  رب  نیمز  قرـشم »  » دـنلب ياـه  هوـک  زا  رـس  تقیقح  باـتفآ  یتـقو  دوـش ، یم  نشور  هـک  تـسادرف  حبـص  نـیا 
.تسا تسیرورت » »

مان اب  زورما  هک  يراموط  دچیپب ؛ مهرد  ار  اهنآ  دنفرت  هلیح و  راموط  دوش و  ریگارف  دنوادخ » مشخ   » هک دوب  دـهاوخن  رید  زور  نآ  ... 
.دکم یم  ولاز  لثم  ار  شنوخ  تسا و  هدیچیپ  ناهج  يولگ  رب  گنت  گنت  یسارکومد ،» »

! يزیر نوخ  نوخ و  نودب  يزور  رورت ؛ نودب  يزور  زور ، نآ  دیما  هب 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  ربیخ  هعلق  حتف 

داژن يدهم  دیما  / نویهص ربیخ 

.دنریگرب تیاده  ياه  همقل  دننیشنب و  شتّبحم  رهم و  هرفس  رب  هناگیب  شیوخ و  ات  دوب  تمحر  روآ  مایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
یسوم و تشدرز و  نیعبات  دندوب ؛ وا  ناردارب  ناوریپ  دندوبن ، هناگیب  زین  باتک  لها 

.دنتسشن یم  شیاین  هب  ار  لیجنا  تاروت و  اتسوا و  دنوادخ  دندوب و  دیحوت  لها  يوعد -  هب  هچرگا  هک -  یسیع 

.دنکن غیرد  زین  نانآ  رس  زا  ار  شدنلب  ياه  لاب  هیاس  تفأر ، نامسآ  غرمیس  هک  دوب  هدومرف  نآرق  دنوادخ  و 

؟ دندز یم  گنس  وا  هب  دنتسشن و  یم  غرمیس  هیاس  رد  هک  یناساپسان  اب  درک  دیاب  هچ  اّما 

غیت هرفس  بحاص  يور  هب  دندیرد و  یم  ار  هرفس  اّما  دندید ؛ یم  رهم  دنتـسشن و  یم  ناوخ  رب  هک  یناسانـشان  کمن  اب  درک  دیاب  هچ 
؟ دندیشک یم 

هک يرابحا  اب  دندوب ؛ هدز  رجنخ  تشپ  زا  ار  دّمحم  نارای  دندوب و  هتـسب  ور  زا  ار  توادـع  غیت  هک  يرماس  نادـنزرف  اب  درک  دـیاب  هچ 
اهنآ اب  دندیزخ ، یم  راکنا  رداچ  ریز  دندید و  یم  ار  باتفآ  هک  یناتسرپ  بش  اب  ار ، ناشنارسپ  هک  نانچمه  دنتخانـش ؛ یم  ار  دّمحم 

؟ دندوب هتخاس  ناهنپ  قرز ، قافن و  دنخبل  ریز  ار  ناش  هنیک  ياه  نادند  دندوب و  هتشاگن  فیرحت  ملق  هب  ار  تاروت  هک 

.داد نامرف  رهق  هب  ار  رهم  ربمایپ  دنوادخ  و 

.داد تّدش  رهق و  هب  دیاب  ار  تنایخ  خساپ  هک  درادرب  ریشمش  دراذگب و  ار  باتک  هک  داد  نامرف 
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.تسشن كاخ  هب  درک و  ملع  دق  باتفآ  غیت  ربارب  رد  بش  هعلق  .درک  لیسگ  اه  هیاس  وحم  هب  ار  شنارای  باتفآ ، و 

هتخوس نامیا  رتسکاخ  هک  ددرگ  هتخورفا  رب  نانچ  ناشدسح  شتآ  دوش و  نوزفا  دوهی  ياه  هنیک  رـس  رب  يا  هنیک  ات  دش  ناریو  ربیخ 
.ناتسرپ بش  هزات  هعلق  مییام و  لاس ، رازه  زا  سپ  کنیا  دور و  یساپسان  رفک و  داب  هب  مه  ناش 

.مینک ناریو  شنانیشن  هعلق  رس  رب  زین  ار  نویهص  ربیخ  شرهق  غیت  يرای  هب  ات  ردیح ، دنزرف  راظتنا  مییام و 

یجنپ هجیدخ  / نکش ربیخ 

« دنراد تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف ، »

.تفرگ ارف  ار  باحصا  ياه  لد  ماهوا ، لایخ و  هیاس 

.تسین مالسلا  هیلع  یلع  سپ  هدماین ؛ یلع  هک  دندوب  شوخلد  تسیک ؟ وا  دش ؛ دنلب  همهمه  يادص 

! متسه نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روظنم  اعطق  هن ! مشاب ؛ نم -  دیاش -  تسین ، یلع  رگا ،

شیاهراوید اه و  گنـس  هب  دیـشک و  یم  مالـسا  هاپـس  خر  هب  ار  شیاهوراب  جرب و  تردـق  ربکتم ، هنارورغم و  رت ، يوس  نآ  ربیخ ، و 
.دوب هدرک  شوخلد 

.تشادنپ یم  ملاع  هطقن  نیرت  ینتفاین  تسد  ار  دوخ  شیوخ ، ماخ  لایخ  رد  هدش و  ینایدوهی  هانپ  ناج  ربیخ ،

هاگداز ربیخ ، دیناسر و  ربیخ  تینما  هب  ناشک  ناشک  مالسا ، رکـشل  زا  ار  دوخ  تخـس  يراوخ  تسکـش و  دوهی ، ترجه ، متفه  لاس 
.دش اه  يزوت  هنیک  هئطوت و 

.دندرک هیجوت  ینایب  هب  کی  ره  ار  ناشرارف  دنتشگزاب و  هدنکفارس  دنتخات و  ربیخرب  مالسا ، هاپس  ناهدنامرف  رایسب 

.دنارذگ مغ  هودنا و  رد  حبص  ات  ار  بش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و 
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! هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : .تفرگ  ار  یـسک  غارـس  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  درک ، یلجت  ملاع  رب  باتفآ  هک  هاگ  نآ 
! دش دهاوخ  هدیچیپ  شا  يردیح  ناوزاب  تردق  هب  ربیخ  راموط  هک  شدیروایب  دومرف : .هتشگ  التبم  يدرد  مشچ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

! دنتسه شندیگنج  ياشامت  قاتشم  کئالم ، هک  شدیروایب 

تسس ياه  هشیدنا  دمآ و  یلع  دنتسشن و  راظتنا  هب  ار  شا  يردفص  تماهـش  اه  نامـسآ  هک  ار  نامیا  رد  هتفرگ  تقبـس  نآ  دیروایب 
درد و مشچ  ایادخ ،  » هک تخاس  اه  نامـسآ  ناج  مارآ  ار  شیاعد  رطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش و  بآ  رب  شقن  نالد 
دراد و تسود  ار  وت  لوسر  دراد و  تسود  ار  وت  تسوت و  هدـنب  وا  هک  هد  شا  يرای  نمـشد  رب  نادرگ و  رود  وا  زا  ار  امرـس  امرگ و 

« دنک یمن  رارف  زگره 

.هللادی ناتسد  شزاون  قوش  زا  اه ؛ نامسآ  رد  دمآ  صقر  هب  مچرپ 

.دّدرم هشیمه  هاگن  رب  کش  هیاس  دز و  یم  گنچ  هنامز  لد  رد  بیرغ  یباهتلا 

.شا هدیرفآ  نیرتزیزع  رب  ادخ  هتسویپ  دورد  ای  دیچیپ  یم  اه ، نامسآ  رد  هک  دوب  کئالم  ياعد  يادص  مناد ، یمن 

زا نیقی  زیرکی  شراب  ربیخ ، نینهآ  برد  ياه  هقلح  رد  تسد  یهلا ؟ تردق  ربارب  رد  دروآ  دـهاوخ  ماود  یک  ربیخ ، ِیلاشوپ  رادـتقا 
«. یلعای  » کی لد و  ناج و 

! دنروایب نامیا  هزجعم  هب  اه  مشچ  شاک  راقفلوذالا » فیس  ال  یلع ، الا  یتف  ال  « ؛» یلع  » تمظع ربارب  رد  ربیخ  رورغ  ندش  درخ  و 

هک .تسا  هدمآ  نوریب  دنوادخ ، تلادـع  تردـق و  نیتسآ  زا  اه  تسد  نیا  هک  ار  اه  هنحـص  نیا  دـنرگنب  بوخ  دـییوگب  اه  مشچ  هب 
.دز دهاوخ  مقر  ار  قدنخ  ردب و  دحا و  تشونرس  اه  تسد  نیا 

.تشاگن دهاوخ  ار  یحو  مالک  اه ، تسد  نیا  هک 

.دیهن یم  نآ  رب  دنب  نامسیر و  زور ، رگید  دینکش و  یم  تسد  رس و  شتعیب  يارب  يزور  هک  تسا  ریدغ  تسد  اه ، تسد  نیا  هک 

.هدمآ نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  نیتسآ  زا  هک  تسا  دنوادخ  ياه  تسد  نیا  هک 

! دندوبن راکشومارف  هظفاح و  مک  اه  مشچ  شاک 
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هدازربکاریما / ادخ تسد 

.دنک یم  دوعص  نامسآ  تمس  هب  اهنآ  زا  هتساخرب  كاخ  درگ و  ینز ، یم  مه  هب  هک  ار  تناتسد 

تقیقح همه  اهنآ  اـّما  منک ؛ یمن  رواـب  منیب  یم  ار  هچنآ  هن ، .منک  یم  هاـگن  هراـبود  مدـنب و  یم  ار  میاـه  مشچ  تسا ؛ یبیجع  هرظنم 
.دزیر یمن  نیمز  هب  كاخ  درگ  دراد ،

هدوشگ لاب  ترب  رود و  هناقاتشم  هک  یناگتشرف  ار ؛ ناگتشرف  جوف  منیب  یم  ناهگان  .تسا  بات  یب  تناتسد  درگ  بذج  رد  نامـسآ 
.وت يزارفرس  میرکت  رد  دنا 

ات دنرب  یم  نامـسآ  هب  شیوخ ، ناتـسد  رب  ار  تناتـسد  رابغ  درگ و  تارذ  دنا و  هدرتسگ  يا  هشوگ  ره  ار  شیوخ  رپ  لاب و  کئالم ،
.دوش نامسآ  مشچ  يایتوت 

اریذپ هسوب  هب  ار  شیاه  ماگ  نیمز ، هک  یـسک  ربیخ ، گرزب  حتاف  مالـسا ، هانپ  تشپ  مشاه ، ینب  لی  ناتـسد  هتـسشن  ورف  رابغ  درگ و 
.تسا یلع  هک  یسک  دوش ،

.تسا هّللادی  یلع 

.دنیشنب شیوربا  رب  مخ  هک  نآ  یب  تسا ؛ هتفرگ  رب  ار  ربیخ  ِرد  هک  تسا  یلع  ناتسد  نیا  .تساه  تسد  همه  زا  رتالاب  وا  ناتسد 

.تسا هّللادی  یلع 

.درادن ار  وا  ناماد  رد  نتخادنا  گنچ  تردق  یتسد  چیه 

.درادن ار  دوهی  نادنزرف  تمرح  یب  میرح  نتسکش  بات  مالسلا ، هیلع  یلع  زج  یلی  چیه 

یلع راقفلاوذ  زج  یغیت  چیه  دیاشگب و  ار  حتف  ياه  هلق  نیرتدنلب  تسین  رداق  مالـسلا ، هیلع  یلع  هوتـسن  مدق  زا  رتراوتـسا  یماگ  چیه 
لدع ّدح  یلع  غیت  دنک ؛ صخشم  ار  لطاب  قح و  دودح  دناوتب  هک  تسین  مالسلا  هیلع 

.راقفلاوذ زج  دریگ ؛ رارق  دنوادخ  یلو  تسد  رد  هک  تسین  نآ  بات  ار  یغیت  چیه  .تسا 

.نیمز رد  تسا  دنوادخ  تسد  یلع 

.دنا هدز  هیکت  وا  گرتس  ناوزاب  رب  كالفا  تسا و  نامسآ  نوتس  وا  تسد 

«. مهیدیا قوف  هّللادی   » هک ارچ  ناتسد ؛ مامت  زا  رتالاب  تسا و  هّللادی  یلع 
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مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

رویرهش 1384  9

بجر 1426  25

Aug.31.2005

نیدلاردب مظاکدمحم  / جیاوحلا باب 

رب ار  راز  هنیآ  توالت  رطع  هک  یمومغم  ياهاون  ِتاقالم  زا  دـنیآ ؛ یم  هانگ  یب  يا  هلیم  ترایز  زا  هک  ییاـه  هژاو  تداعـس  هب  شوخ 
راوگوس ام  و  هچراپکی ! ياهرون  رابت  زا  یلد  ایرد  هقردـب  يارب  کشا  نیرولب  ياه  هرطق  اـشوخ  دـنارتسگ ! یم  نوگ  هرقن  ياـه  بلق 

زیگنا ّتقر  ياهاوجن  هک  يا  میاوت ،

.دروآ رد  هزرل  هب  ار  نت  ياه  نادنز  اه و  نادنز  نت  دنب  دنب  تا ، هنابش 

ار تشیاین  مادنا  بسانت  اه ، هاگ  هجنکش  مکارت  هک  اشاح  ْدناتسن ، زاب  وت  زا  ار  شیور  تاقوا  فلاخم ، یّمس  ياهداب  هک  وت  ِراوگوس 
.دنا هدرک  کح  سّدقم  ياه  هبیتک  اه و  نیئآ  ار  تا  یئابیکش  دزیرب ! مه  هب 

یفاب هفـسلف  اه ، نادـنز  لسلـست  رد  وت  تماقتـسا  .دـناشک  یم  ریجنز  هب  نینچ  نیا  ار  ایند  ياهانگنت  هک  تساوقت  يوق  ناوزاب  يرآ !
هرکیپ يدازآ ، ِمارحالا  هریبکت  هاگ ، نآ  یتخیر و  یم  رس  تشپ  ار  نانود  هدیجنـسن  ِتالئاطال  .درک  لطاب  ار  نادصرتم  ناگیامورف و 

.تسکش یم  ار  نادنز  ِتوکس 
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« نمؤملا نجس  اینّدلا  : » هک دوب  انشآ  نارگید  زا  شیب  وت  مشچ  هب  تقیقح  باق  رد  ایند  ِلاثمت  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ای 

رب ار  توکلم  زا  ییاه  هراپ  جیردت ، هب  يدناسر و  یم  هزات  جورع  هب  راوریجنز  ار  هدـنام  ياهزور  هاگنابـش ، ِساپـس  زا  یحیبست  اب  وت 
ِیگدز نازخ  رانک  هک  نیا  ات  یتخیر  ناسنا  ییاهنت  ِریازج 

.يدیشک شوغآ  رد  ار  نیریش  ّتیشم  راهب ، زا  یناتسد  اب  دادغب ، ياه  هفطاع 

.دوارت یم  تاه  کشا  هنوگ  لیترت  ِتعیبط  زا  زیر  حَرَف  ياه  هنماد  زیگنا و  حور  ياه  هیاپهوک  هدیصق  زونه  جئاوحلا ! باب  ای 

هجنکـش رب  تسرفب  دورد  ایادـخ ! دُویُقلا ؛ ِقَلِِحب  ِضوُضرَْملا  ِقاّسلا  يذ  ِریماـطَْملا  ِمَلُظ  نوجُّسلا و  ِْرعَق  یف  ِبَّذَـعُملا  یلع  ِّلَـص  مهللا  »
رثا رب  شنینزان  ياپ  قاس  هک  ومه  اه ؛ هاچ  یکیرات  اه و  نادنز  رعق  رد  هدش 

«. دوب هدش  هدیبوک  ریجنز  ِياه  هقلح 

نابزرم ریما  / قلطم رون 

ار میلست  رجنخ  ناگتشک  »

تسا رگید  یناج  بیغ  زا  نامز  ره 

؟ تساجک زا  زمر  نیا  هک  دناد  یک  لقع 

« تسا رگید  ینابز  ار  تعامج  نیک 

.دوبک غاب  نیا  رد  دزوس  یم  دوع 

.اضر هیثرم  رد  درد  یم  ار  نهاریپ  يروبص  .يروبص  نیرخآ  غاد  رد  دزوس  یم  غاب 

.تسا رون  زا  ترفن  هب  التبم  ياه  شافخ  همه  هصالخ  نوراه ،

.تشاک رهم  یب  تشد  نیا  رساترس  رد  یلع  يزور  هک  دوب  يربتس  ياه  لخن  اه  گیر  نیا  همیه  شتآ  رد  یشتآ 

ینادـنز دادـغب ! هآ ، .تانئاک  يوسراهچ  رد  هدـیچیپ  قلطم  رون  هب  تداهـش  دـنهد ؛ یم  قشع  هب  تداهـش  مه  نابایب  نیا  ياه  گـیر 
؟ يدرک هچ  ار  لسوت  ياه  هظحل  روبص 

.دنا هتفرگ  رب  رد  هک  یتوکلم  همه  نیا  زا  دنراد  مرش  اهریجنز 

یم ناتخرد  همه  زا  رتزبس  هک  يدرم  هارمه  دنناوخ ؛ یم  هبُدن  دنزرل ، یم  دـننز ، یم  هورـش  دـنلان ؛ یم  هایـس ، راصح  نیا  راوید  رد و 
هراتس تشاک و  یم  مسبت  لُگ  تفر ، یم  اجک  ره  هک  يدرم  ددنخ ،
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.ریگب وا  زا  یهاوخ  یم  هچره  دادغب ، .ناراب  تفاطل  اب  يدرم  دوب ، هدمآ  دیشروخ  تیاهن  زا  هک  يدرم  ساسحا ،

.تسایند ياه  هیناث  نیرت  میرک  توکلم ، هب  شیتسرف  یم  هنابیرغ  يراد  هک  نیا 

.مدرم نیرت  نابرهم  تسا و  شیاشخب  ياهرد 

.دناشن یم  ورف  مه  نارگید  مشخ  دریگ و  یمن  مشخ 

یقاب نامنت  رد  تسدکی  هسلخ  نیا  یتشاذگن  دادغب ! هآ ، .دولآ  هم  نامسآ  نیا  رد  هراتـس  نیرت  نیریـش  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  مظاک  وا 
.دنامب

؟ دزیخ یم  رب  کشجنگ  هناخ  ره  زا  نویـش  ارچ  دنزیر ؟ یم  رپ  هچ  يارب  تنامـسآ  ياهرتوبک  دنک  ُرپ  ار  ناهج  شتوالح  یتشاذـگن 
؟ دنوش یم  کشخ  اه  تخرد  ارچ 

؟ دنور یم  شوه  زا  نانک  هیوم  کیالم ، شرس ، تشپ  دیآ و  یم  هایس  مالغ  راهچ  ياه  هناش  رب  هک  تسیچ  دولآ  كاخ  رکیپ  نیا 

؟ دراد دوخرب  ار  ریجنز  ینیگنس  زونه  هک  تسیک  دولآ  نوخ  ياهاپ  نیا 

؟ دیمهف یم  تانیاک  ار  شفوئر  ياه  تسد  هک  تسین  ینامه  درد  همانسانش  نیا 

! دشاب اه  هنذأم  يادنلب  رد  یسک  هکنآ  یب  دنیوگ ، یم  ناذا  بش  همین  اه ، هرانم  هک  یگرزب  غاد  هچ  گنتلد ، ردقچ  بیرغ ، ردقچ 

؟ دُولُخ همانسانش  نیرت  یقتم  كولس ، شوغآ  نیرت  هناهب  یب  راد ، هلابند  هراتس  وک ، تتوبات 

؟ وک تتوبات  ناماهلد ! یکشخ  رب  هدیراب  ياه  هودنا  نیرت  يربا  ياقآ 

.دروآ یمن  ار  هودنا  نیا  بات  ملد 

هیثرم گنت  بیرغ ؛ ماـما  تسا ، گـنت  ملد  .ار  شاـفخ  شروی  ار ، اـهراتفک  ماـحدزا  دـنیب ؛ یمن  ار  اـه  گرُگ  هرـصاحم  میاـه  مشچ 
.کشا نوخ و  ِیناوخ 

.تسا هدش  گنت  هیرگ  يارب  ملد  .دیشروخ  یظفاحادخ  هب  میایب ؛ هراتس  بیرغ  عییشت  هب  مهاوخ  یم 

یجنپ هجیدخ   / رّرکم جنر 

! دناشکب نادنز  يراوید  راهچ  هب  ار  تا  یگنارک  یب  تعسو  دناوت  یم  درک  یم  نامگ 

! دشک ریجنز  هب  اه  هلیم  تشپ  رد  ار  ضحم  تیموصعم  دناوت  یم  درک  یم  نامگ 

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:45

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنک ناهنپ  نادنز  یکیرات  رد  ار  ادخ  رون  دناوت  یم  درک  یم  نامگ 

! ندیبات اه  هلیم  تشپ  زا  لاس  هدراهچ  رّرکم ؛ جنر  لاس  هدراهچ 

.دنوش شا  یناشفارون  عنام  دنناوت  یمن  اه  هلیم  دبات ؛ یم  دشاب  هک  اجره  دیشروخ  يدیشروخ و  وت 

.دنتسه تا  ینامسآ  ياه  هدجس  دهاش  اه ، هلیم  نیا  هک  تسا  یهاگرید  جئاوحلا ! باب  ای 

.دنا شوخلد  تا ، هنابش  ياه  هلان  زوس  هب  نادنز  ياهراوید  تشخ  تشخ  هک  تسا  یهاگرید 

.تسوت بئاصم  ِيوار  نیرتهب  تیاهاپ ، تسد و  ریجنز  لغ و  وت و  تیمولظم  لیلد  نیرت  گرزب  نادنز ، ياه  هلیم 

! جئاوحلا باب  ای 

زوس اب  يدوشگ و  هراشا  کـی  هب  ار  نکمماـن  ياـه  هرگ  نیرتروک  نوراـه ، متـس  روج و  لاـچ  هایـس  نیرت  قیمع  رد  لاـس  هدراـهچ 
! يدروآ رد  هزرل  هب  ار  اه  بلق  نیرت  هایس  تا ، هناقشاع  تاجانم 

! جئاوحلا باب  ای 

.تسا زادنا  نینط  تا  یگدازآ  دایرف  اه ، « ناوفص  » تریغ شوگ  رد  زونه 

.تسا یتوکلم  توربج  هوکش و  زا  دزیر  یم  مه  رد  اه ، « دیشرلا نوراه   » یلاشوپ تردق  زونه 

.دوش یم  ریسفت  ابیز  وت  مالک  رد  كدف » »

.مالسا یضرا  ّتیمامت  ینعی  كدف »  » وت هاگن  زا 

! حلاص دبع  ار  ملاع  راگدرورپ  يا  مظاک ، ار  ظیغ  مشخ و  سونایقا  يا  یسوم ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  موق  يا 

.ار تنادقف  دنتسیرگ  نوخ  ناینیمز ، اه و  نامسآ  .ار  تمدقم  دندمآ  رد  حیبست  هب  ناگتشرف ،

! دش مامت  موادم  جنر  لاس  هدراهچ 

! رّرکم هشیمه  ات  یمیتی  دنام و  یم  ایند 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / جئاوحلا باب  ای 

.دنک یم  لگ  اجتلا  نامسآ  کی  متونق  رد  جئاوحلا و  باب  ای  میوگ : یم 
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لد زا  ار  اه  هصغ  مامت  درک و  نامرد  ار  اهدرد  مامت  دیـشخب ، ناماس  ار  اه  یناماسبان  مامت  وت ، هب  ياـجتلا  اـب  دوش  یم  هک  وت  یتسیک 
تشیاین يراسکاخ  هب  تنمشد  یتح  هک  زامن  حور  يا  وت  یتسیک  دودز ؟

!؟» اه لاچ  هایس   » مامت يانگنت  رد  یتح  نادنز ، رد  یتح  دنک ؛ راکنا  دناوت  یم  یسک  هچ  ار  وت  ینامسآ  روضح  دروخ ؟ یم  هطبغ 

! دیزگرب تیاهاپ  تمزالم  هب  ار  ریجنز  هک  یتسد  داب  هدیرب 

؟ دیشک دنب  هب  ار  یگدازآ  يدازآ و  بان  موهفم  دوش  یم  هنوگچ  رخآ 

داب هدیرب  ناینادنز ! نادنز و  ياه  ییاوران  مامت  لباقم  ربص  راگزور ، نارگمتـس  نیرتراک  هیـس  لباقم  ربص  وت ؛ ربص  زا  اتفگـش  الوم ،
ناج ماج  هب  ار  تداسح  زوس  یتسه  ّمس  شهاگن ، هدنخ  رهز  اب  هک  یتسد  داب  هدیرب  تخاون ! تا  ییایربک  رکیپ  رب  هنایزات  هک  یتسد 

! تخیر وت 

هناهب ار  وت  ياعد  دنوادخ  میجاتحم و  نادـب  یگدـنز  لوط  رد  هک  تسا  يزاین  وت  ياجتلا  هبار  ام  ییابیکـش ! هروطـسا  يا  ناج ، الوم 
.تسا هدرک  هطساو  یب  تباجا 

؟ دش لفاغ  وت  دای  زا  یگدنامرد  نیع  رد  دوش  یم  هنوگچ  تباجا ! تمحر و  باب  يا 

نادـنز کیرات  ياهزور  روآدای  هک  یبورغ  تسا ؛ هتفرگ  ارف  ار  نیمظاـک »  » نامـسآ هک  تسوت  تداهـش  راـبمغ  بورغ  نیا  کـنیا ،
.تیاه تاجانم  هنابیرغ  تولخ  زا  راشرس  ياهزور  مشخ ، هنایزات و  خلت  ياهزور  تسا ؛

؟ منک توکس  تا  هنابیرغ  ياه  مخز  يارب  یلو  میارسب ؛ ار  تیاه  تدابع  مناوت  یم  هنوگچ  ناج ، الوم 

؟ منکن هجوت  نامیخژد  هجنکش  هب  یلو  مشیدنایب ؛ ریظن  یب  ییابیکش  هب  مناوت  یم  هنوگچ 

! دنتساوخ یم  شوماخ  ار  تدوجو  عمش  هک  نانآ  دندوب ، ینامدرم  درمان  هچ 

.دوب هتفرگ  نانآ  زا  اشامت  بات  تا ، ینامسآ  دوجو  هک  یناشیدنا  هنوراو  هچ 

یب ياهزور  دای  هب  ناج  عمـش  هک  تسا  هتـسشن  هودـنا  هب  اـهنت  اـم  لد  زورما  اـه ! نادـنز  قاـحم  رد  هتـسشن  ورف  دیـشروخ  يا  ـالوم ،
.تسا نازورف  تیاه  هلان  دای  هب  مغ  کشا  نازوس و  تغارچ ،

! لاح همه  رد  وت ، رب  مالس 

! زور همه  رد  وت  رب  مالس 

! نوراه کیرات  ياه  نادنز  رد  تا  ییابیکش  وت و  رب  مالس 
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! جئاوحلا باب  ای  تمرک  يایرد  ام و 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نیمظاک ياه  هچوک  ات 

بـش هب  مغ ، هک  یبش  هب  ددرگ ؛ یم  رب  شیپ  لاس  دـص  راهچ  رازه و  هب  دروخ و  یم  قرو  دوخ  ياه  هگرب  نیرت  هایـس  يور  میوقت ،
.تسا هدمآ  نیمظاک  کیرات  ياه  هچوک  ینیشن 

ناهنپ اه  هوک  اه و  بورغ  تشپ  ار  شدوخ  دیشروخ ، .دیکچ  یم  ورف  اه  كاخ  رد  یهایس ، ناتـشگنا  يالبال  زا  هدز  تلاجخ  بش ،
! دنشاب هدیشاپ  گرم  اه  نابایخ  رد  هک  نیا  ییوگ  تسا ؛ هدرک 

 . دوش یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  میدقت  امرخ  فراعت  بلاق  رد  گرم 

! دشاب هدش  هتشغآ  رهز  هب  هچرگا  نک ، لیم  ناحیر  امرخ و  نیا  زا  رگید  همقل  کی 

! درک یم  راختفا  شدوخ  هنایشحو  تیانج  هایس و  ياه  تسد  هب  نوراه  ردقچ  و  ... 

! همئا تمرح  میرح  نتسکش  هب  راختفا 

! قشاع ياه  کچیپ  ياه  هقاس  ندرک  ریگنیمز  تلادع و  ندرک  نیشن  هناخ  هب  راختفا 

! داتفا یمن  راوگان  قافتا  نیا  دش و  یم  لزان  نیمز  رب  الب  ناراب  تسکش و  یم  نامسآ  ياه  قاط  شاک  يا 

! دیآ یم  تیاه  مشچ  ینیشن  بش  هب  کشا  رایتخا  یب  دتفا ، یم  شیالط  دبنگ  هب  هک  تیاه  مشچ 

يوقّتلا نیدلا و  مَلَع  ای  کیلع  مالسلا  »

نییبنلا ملع  نزاخ  ای  کیلع  مالسلا 

نیقباسلا ءایصوالا  بئان  ای  کیلع  مالسلا 

« هتاکرب هّللا و  همحر  رفعج و  نب  یسوم  یلوم  ای  کیلع  مالسلا 

! تدابع كاپ  ياه  تسد  يا  ظفاحادخ 

! هنابش دجهت  زا  هتسب  هنیپ  یناشیپ  يا  ظفاحادخ 

! نیمز ياه  یکیرات  رد  ادخ  رون  يا  ظفاحادخ 

! كاخ يور  رب  يراج  امش  ياه  تسد  زا  یهلا ، تمحر  ياهرد  يا  ظفاحادخ 

! كاپ ناکاین  هنیکس  ثراو  ملع و  راونا  ندعم  يا  ظفاحادخ 
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! نیمظاک هبیرغ  ياه  هچوک  يا  ظفاحادخ 

! ریجنز لغ و  اه  لاس  نادنز ، اه  لاس  يا  ظفاحادخ 

! راظتنا اه  لاس  يا  ظفاحادخ 

! ار تا  ییاهنت  هظحل  هظحل  ار و  نادنز  کیرات  ياهراوید  تشخ  تشخ  رذگب ؛ راذگب و 

! ار تیاه  یسک  یب  اه و  یگنتلد  مامت  رذگب ؛ راذگب و 

! دننیب یمن  ناشرس  يالاب  رب  ار  باتملاع  دیشروخ  دنناد و  یمن  ار  وت  ردق  مدرم  هک  رهش  نیا  زا  رذگب 

يریما نیسح  ییاهنت / هصق 

.میناهج دیشرلا  نوراه  تملظ  رد  ام 

! اشخبب ام  رب  ار  ییاهزار  هدیشک  رپ  نادنز  زا  يا 

.تسا هدرک  ریگنیمز  ار  ام  یسک ، یب  درد  هک  یسک  یب  نادنز  بیرغ  يا  بایرد ، ار  تنایعیش 

.میرب یم  هانپ  وت  مظعا  مسا  هب  تملظ ، زا  میسانش و  یم  وت  مان  اب  ار  تبرغ  تسا ؛ يراج  ام  یگدنز  رد  تا  ییاهنت  هصق 

سفن نادـنز  يریجنز  اـم  مالـسلا » هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  اـی  : » مییوگ یم  راـیتخا  یب  دریگ ، یم  ناـملد  ییاـهنت  تملظ  رد  تقو  ره 
نومنهر یهلا  لقع  ات  زومایب  ام  هب  ار  بضغ  زا  نتشذگ  میشیوخ ؛ راکهانگ 

! مظاک يا  ددرگ ، ناماه  میمصت 

! ملع ياضیب  دی  يا  سفن و  ياهدژا  هدننک  راهم  يا 

.یکاخ مولع  ات  تسا  رت  جاتحم  تنادنزرف  ناردپ و  وت و  رابرهگ  نانخس  هب  ناهج  مالسلا ! هیلع  یلع  نادناخ  یسوم  يا 

! ناشچب ام  رب  ار  تمالک  ینیریش 

.شخب تفرعم  گنر  ار  نامیاه  کشا 

! نک لدبم  هناملاع  ربص  هب  ار  تقارف  يازع 

.تا يدبا  ِملع  میشاب و  تا  هلاس  نیدنچ  جنر  نایعیش  ات  نک  اعد 
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رابت ینامیلس  مظعا  / نیزح هلان 

.بجر ياهزور  اهزور ، نیا  تسا و  نیمظاک  اجنیا 

.دنیآ یم  دایرف  هب  اه  هیناث  هرابود  دوش ، یم  کیدزن  نآ  مجنپو  تسیب  هب  خیرات  هبرقع  یتقو 

.دکچ یم  مغ  رهش ، ياهراوید  هاگن  زا 

نامسآ هب  هراتس  نیمتفه  بش ، لاس  نیدنچ  زور ، لاس  نیدنچ  زا  سپ  بشما  دسر : یم  شوگ  هب  هک  تسا  قشاع  ناغرم  نیزح  هلان 
رتسگ هیاس  تلفغ ، مدرم ، نیا  هکنآ  زا  لفاغ  یلو  دسر ؛ یم  متفه 

.تسا هدش  ناشیاه  مشچ 

! دنراد ندیراب  ِمرش  اه  هنایزات  رگید  اجنیا  دنناد  یمن  هک  سوسفا  دص  غیرد و 

! ترتخد رظتنم  یناراب و  سیخ و  نامشچ  ندید  كاندرد ، تسا و  تخس  هچ 

يارب ار  اه  مشچ  نیا  ماجنارس  دوب و  نیجع  وت  اب  وت  تبرغ  اّما  يدرگرب ؛ رفـس  زا  وت  ات  درک  لمحت  ار  یهار  هب  مشچ  لاس  اه  لاس  وا 
.تشاذگ رادغاد  رظتنم و  هشیمه 

 . ...اّما دیشک ؛ شود  هب  ار  مغ  نیا  مه  دوخ  وت ، هموصعم 

لاب ات  نیمظاک  مرح  میرح  رد  مدوب  يرتوبک  شاک  يا  میوگ : یم  طقف  تسوت ، ییادـخ  هاـگن  يوجتـسج  رد  میاـه  تسد  هک  لاـح 
میاه مغ  مامت  هک  مدناکت  یم  شا  هتفرگ  نامسآ  رد  ردق  نآ  ار  دوخ  ياه 

! دروخب هرگ  شدالوف  هرجنپ  رد 

هتفرگ تروص  زا  ار  مغ  هایـس  هدرپ  متفر و  یم  اـه  نامـسآ  جوا  هب  اـت  تشاد  تعـسو  ردـق  نآ  میاـه  لاـب  مدوـب و  يا  هدـنرپ  شاـک 
! دوش رت  مارآ  يرتخد  هتفرگ  لد  رت ، فرط  نیا  دیاش  ات  مدز  یم  رانک  دیشروخ 

! ...شاک

یعراز يدهم  / تفگش ینادنز 

وا ياصع  دش  ملق  تسکش و  لزغ  تشپ 

وا ياپ  هب  اپ  ملق  تفر  تفر ، هک  اجره 

یلو دش ، درُخ  دز و  هّجض » توکس -   » رعاش
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وا يادص  هشیمه  لثم  ْدنام  هدینشن 

دیسر یم  هک  يدرم  مغ  زا  تشون  شدعب 

وا ياه  هلان  نیمز ، ِدرس  ِشوگ  هب  بش  ره 

دش ُو لدب  نادنز  هب  رعش  هژاو ، هژاو  سپ 

! وا ياج  تیبره : ِتکاس  درس و  ِلّولس 

تسرپ بش  ِحاورا  هنامز  رد  هک  يدرم 

وا يازس  مه  ندش  سبح  دوب و  دیشروخ 

 - دندش یم  هک  یتفگش  بیجع و  ِینادنز 

وا يالتبم  یگتفیش ، هب  اهدّالج 

( دش هدیشک  هشقن  )

رگ هنتف  زاّنط و  ِنز  :»

« وا يارب  یگنن  هّکل  زاسب  دوخ  زا 

وت ماک  هب  ات  شَمَنُک  دوخ  قشع  ياوسر  :»

« وا يارجام  دوش  رهش  ِنابز  درو 

( دش عورش  هشقن  )

 - نز تشذگ و  يزور  هس  ود - 

وا يایح  بجُح و  یشرع و  روضح  ْدنام و 

 - نآ ساکعنا  زا  نز  ِحور  مامت  دش  رپ 

وا ِياه  ْياه  ْیِه  هلان و  هلان ، هلان ، ْیِه 

: تفگ تسکش و  تسکش و  تسکش و  شدوخ  رد  سپ 

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


! وا ِياو  يزاسن ش ، ینکشن ش و  وت  هک  ره 

تخاب ُو گنر  نز  ِیکاخ  ِحور  تاّرذ 

وا يایمیک  زا  دش  بان  يالط  مک  مک 

( دش هدیشک  هشقن  )

! هآ کشا و  بارحم و  ِنز  :»
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« وا يازع  گرم و  هب  تسا  هدیسر  تبون 

: شندیرپ لاب  هک  تسا  يا  هدنرپ  نآ  وا  :»

« وا ياوه  ماب و  هناد و  گرم : تسا و  حور 

( دش عورش  هشقن  )

دمآ ُو موش  یحبش 

وا »ي  اضق  » رد و  رَدَق »  » رد دیمد  ار  دوخ 

لصو ِتسم  دُرب و  ناهد  هب  ار  گرم  يامرخ 

.وا يانشآ  دش  دمآ و  بیرغ  یگرم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...زییاپ هدراچ 

دش یم  نوخ  راهب و  زا  دیکچ  یم  زییاپ ، هدراچ  راب ، هدراچ 

دش یم  نوگلین  تشاد  نامسآ  یسک ، روضح  زا  لاس  هدراچ 

نادنز لمحت  دش  یم  قاط  تشاد ، یم  رب  مخز  ریجنز  ياپ 

دش یم  نونج  سپاولد  تشاد  شدوخ ، نامهیم  گنتلد  تشاد 

درک یتافراعت  هنایزات  دش ، امرخ  هیبش  دمآ  گرم » »

دش یم  نورب  سفق  دودح  زا  ابیز ، يا  هدنرپ  لثم  حور 

داد یم  نت  باوخ  هب  هشیمه  ات  ییوتسرپ  رحس ، شیم  گرگ و 

دش یم  نوگنرس  توبات  يور  ناراب  هتسکش  ياه  ضغب 

درک او  لغب  دش و  ردام  گرم  ...هن ، ناحیر  گرم  ...هن ، امرخ  گرم 

.دش یم  نوخ  تشاد  هک  ار  يا  هنیس  دراشفب ، گنت  شوغآ  رد  ات 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ثعبم 

هراشا

هعمج

رویرهش 1384  11

بجر 1426  27

Sep.2.2005

يوسوم رغصا  یلعدیس  / شنیرفآ هوکش 

! رات اه  مشچ  هدرتسگ ، یگریت 

.دراد یسک  قوش  رس  نامسآ  هن  درگن ؛ یم  نامسآ  هب  یسک  هن  رامیب ! اه  لد  قوذ و  یب  اهرس 

.ناوختسا گنس و  بوچ و  سنج  زا  ییاه  حبش  تشز ؛ ياه  حبش 

.دنا هدز  هقلح  شرود  هب  هثیبخ  حاورا  لثم  هدنز  يا  هدع  هک  یناگدرم  هیبش 

یم اپ  شنورد  ندرگ ، هب  یناوختـسا  هکت  اب  یـشیدنا ، ژک  ره  نیمز ؛ رد  دنوادخ  هناخ  اهنت  تسادـخ ، هناخ  هناخ ، هک  راگنا  هن  راگنا 
! دراذگ

تمـصع هن  ناکدوک ، هن  دوب ، ناریپ  يارب  یتمرح  هن  .مشخ  لثم  هریت  یلدگنـس ، لـثم  هریت  تلاـهج ، لـثم  هریت  دوب ؛ هریت  سب  یناـمز 
.نانز تفارش  هن  دمآ و  یم  مشچ  هب  ناکرتخد 

.دوب هدولآ  ار  زاجح  رسارس  ناربکتم ، نفعت  يوب 

.لهج یتساران و  يژک و  همه  نآ  نارگن  تسا ؛ شیوخ  ناگدنب  تفارش  نارگن  دنوادخ ، ییوگ 
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، دنوادخ قولخم  نیرتهب  تلاسر  تبون  کنیا  .دنبای  تسد  دوخ  يدوجو  رهوگ  هب  دنیآ و  دوخ  هب  ات  ار  موق  نیا  تسیاب  یم  يرگنلت 
نیا دیاب  هک  تسا  ایبنا  ناتسلگ  هدش  نیچلگ  تقلخ و  هدیزگرب 

! دریذپب ار  تلاسر 

هیامناج تسا ؛ تمحر  هیامناج  شمان ، یّتح  .دوش  یم  باختنا  نامدرم ، نیرت  لهاان  تیاده  يارب  نامدرم  ِنیرت  نیما  نیرتهب و  و  ... 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مارتحا ؛ بدا و 

دوش یم  هک  یهاگتولخ  ارح ؛»  » راغ زا  ادخ  هب  رت  کیدزن  ییاج  هچ  دزادرپب ؛ هیکزت  هب  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هاگ ، نآ  ... 
! تسشن وگتفگ  تولخ و  هب  شیوخ  یلوا  قوشعم  اب 

! ناوخب أرِقا ؛ تسا : هدوشگ  وگتفگ  هب  نابز  قوشعم ، رگید  راب  نیا  ییوگ 

! دنوادخ مان  هب  ناوخب 

یمامت بوبحم  تسا و  هدـناوخ  شیوخ  بیبح  ار  وت  هک  وا  مان  هب  ناوخب  تسوت ! بوشآ  رپ  لد  نیـشن  تولخ  هک  نآ  ماـن  هب  ناوخب 
! تانیاک

:... دنوادخ مان  هب  ناوخب  ... 

شیپ زا  شیب  اوحلفت »  » هب دـیاب  لهج  زا  ییاهر  يارب  ناشیدـناژک ، هک  دـش  اوِحْلُفت » هّللا  الا  هلا  ـال  اولوق   » زاغآرـس ندـناوخ  نیا  و  ... 
برع و نادجو  دش و  رارقرب  نیمز  نامسآ و  طابترا  رگید  راب  دنشیدنایب !

.دییارگ یتسرپادخ  هب  یتسرپ ، گنس  بوچ و  زا  مجع 

.دیناسر دهاوخ  تاجن  لحاس  هب  هدیناهر ، الب  نافوت  زا  ار  شیوخ  موق  مالسلا ، هیلع  نابیتشک  حون  رگید  راب 

.دیناسر دهاوخ  حالص  شمارآ و  راید  هب  هدیناهر ، ینوعرف  تلذ  دیق  زا  ار  دوخ  موق  مالسلا ، هیلع  میلک  ياسوم  رگید  راب 

! دیناسر دهاوخ  يراگتسر  مزمز  هب  هدیناهر ، يدورمن  شتآ  لاگنچ  زا  ار  شیوخ  موق  مالسلا ، هیلع  لیلخ  میهاربا  رگید  راب 

.دیناسر دهاوخ  يزارفارس  تّزع  هب  هدیناهر ، یگزوی  رد  تلذ  زا  ار  شیوخ  موق  مالسلا ، هیلع  مشتحم  نامیلس  رگید  راب 

.دیناسر دهاوخ  یتسرپادخ  قشع  هب  هدیناهر ، یتسرپدوخ  ضارما  زا  ار  دوخ  موق  حیسم ، ياسیع  رگید  راب 
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ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياون  نایوگ ، کیبل  ّتلذ ، زا  ناسنا  ییاهر  يارب  رگیدمه  تسد  رد  تسد  نیمز  نامـسآ و  رگید  راب 
!« اوحلفت هّللا  الا  هلا  اولوق ال  : » دندش هارمه 

! داب كرابم  مالسا  یمارگ  لوسر  تثعب  زور  لهج ، دیق  زا  ناسنا  یگدازآ  زور  هتسجخ 

یمرخ هفطاع  / ارح يانشآ  مایپ 

.دنک هزات  یسفن  ّتیناسنا  دوش و  قلخ  هرابود  ناسنا  ات  دنتخیگنارب  ار  وت  و  ... 

ناهج هدز  لهج  ياه  لد  يارب  ار  دیحوت  تقیقح  ینکـشب و  ار  كرـش  هلاس  نارازه  سیدنت  وا »  » سدقم مان  هب  ات  دـنتخیگنارب  ار  وت 
.ینک انعم 

.تلاسر نیگنس  مجح  زا  يراب  هلوک  اب  تیاده و  نشور  طارص  رد  میهاربا ، ریسم  همادا  رد  دنتخیگنارب  ار  وت 

ریز شتمظع  همه  اـب  نامـسآ  ییآ ، یم  نییاـپ  هک  ارح »  » زا یحو ؛ شوخ  رطع  زا  راشرـس  ینامـسآ ، مرگ و  میونـش  یم  ار  تیادـص 
.دوش یم  کچوک  تیاهاپ 

.دنک یم  نایامن  ار  تقیقح  تیناقح  هشیمه  زا  رت  ناشخرد  تیاه  مشچ  نک ! هاگن  هتفرگ ؛ ار  لیئربج  ياه  لاب  رطع  تنهاریپ 

! دوش یم  هاتوک  توکلم  کُلم و  نایم  زرم  دریگ و  یم  ناج  نیمز  راگنا 

تال دروآ ، یم  رد  شپت  هب  ار  دمجنم  رصع  نیا  ضبن  تیاه  ماگ  يادص  ییآ ، یم  نییاپ  هک  ارح »  » زا

.دنروآ یمن  ار  تا  یتوکلم  تبیه  بات  يّزع  و 

شوگ رد  ار  ناسنا  تمارک  نیـشنلد  ياون  دزیر و  یم  ار  متـس  تخمُز  ياه  هیاپ  هک  یبـالقنا  تسا ؛ میظع  یبـالقنا  راـظتنا  رد  ناـمز 
.دنک یم  دایرف  ادرف  زورما و  ياه  لسن 

مایپ لسن ، هب  لسن  هنیس ، هب  هنیس  يدامتم ، ياه  نرق  دادتما  رد  یحو ، شوخ  رطع  زا  راشرس  ینامسآ ، مرگ و  میونش  یم  ار  تیادص 
.دهد یم  الج  ار  نامناج  ارح  يانشآ 

.دشخرد یم  ناماه  هنیس  نامسآ  رد  اه  نرق  زا  سپ  هک  منیب  یم  ار  تا  يدیحوت  زبس  مچرپ  میا و  هداتسیا  تکرابم  مان  راس  هیاس  رد 
تارطاخ هنیئآ  هبعک  دهد و  یم  کئالم  لاب  يوب  ارح »  » مه زونه 
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دّمحم  » یـسدق تقیقح  شودمه  يا ، هدرک  حتفوت  هک  يرامـش  یب  ياه  لد  دـبنگ  رب  هّللا » ّالا  هلا  ال   » نشور شقن  مه  زونه  .تسوت 
.دراد یم  ساپ  نینچنیا  هلصاف ، اه  نرق  زا  سپ  ار  برع  نیما  درم  مایپ  دشخرد و  یم  هّللا » لوسر 

هدازربکا ریما  / ینامسآ يادص  اب 

! ناوخب

! ناوخب ینامسآ  ییادص  اب 

رد شراگن  هب  هراتـس  ِرولب  سنج  زا  یتاملک  اب  قرو  قرو  شگرب  گرب  هک  ار  يا  هفیحـص  ناوخب ؛ تسا ، هدـش  هتفگ  وت  رب  ار  هچنآ 
! تسا هدمآ 

يراج شنیرفآ  گر  رد  دریگ و  یم  تأشن  نامـسآ  هرجنح  زا  هک  ینینط  تیادص ؛ رد  هتفهن  نینط  دروآرد  هزرلب  ار  هوک  هک  ناوخب 
.دوش یم 

! یضحم رون  هک  ار  وت  روضح  شیاه ، هدیرفآ  رب  وت  راگدیرفآ  دنک  تاهابم  ات  ناوخب 

.دیسر دهاوخ  ضحم  ّتیمدآ  هب  ناسنا  وت  ناتسد  رد  هک  ییوت 

! ار رون  یبآ  زبس -  تایآ  ناوخب 

، شنیرفآ هلـسلسرس  وت  یتسه ؛ یتسه ، زاغآرـس  وت  .دشاب  یتسه  شنیرفآ  هیام  نب  وت ، شنیرفآ  ات  ار  وت  دـیرفآ  هک  نآ  مان  هب  ناوخب 
.یتقلخ رد  یلامک  جوا  وت  یتسه ،

...ناوخب

.ییاشگ یم  بل  وت  و 

، یناوخ یم  وت  و 

.دننک یم  ناروف  اه  نامسآ  رب  تناهد  زا  رون ، نیگنهآ  تاملک 

نارک یب  دورد  دـنروآ  یم  دورف  وت  رب  نامـسآ  نامـسآ  شرع و  تاقبط  نیرتالاب  ات  دـنرب  یم  تسد  هب  تسد  ار  تیادـص  کـئالم ،
.ار تراگدرورپ 

هتفاکش ار  نامسآ  برغ  قرـش و  هرتسگ  هک  تسوت  يادص  نیا  .دسر  یم  شوگ  هب  تانئاک  طاقن  یـصقا  رد  هک  تسوت  يادص  نیا 
.دور یم  شیپ  هب  تسا و 
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.يراد رارق  نآ  زکرم  رد  وت  هک  یهاگ  هدعو  هب  ار  هّللا  یلإ  برق  ناقاتشم  دنک  یم  توعد  هک  تسوت  يادص  نیا 

.وت رود  هب  هدندرگ  ياه  هناورپ  یتسه ، همه  یشنیرفآ و  مزب  عمش  وت 

.ار وت  راگدرورپ  ییاتکی  دننک  یم  همزمز  نامز  نیمز و  وت  هارمه  هب  یناوخ و  یم 

نیمز و قلاخ  هک  وا  ییاتکی  هب  دنهد  یم  تداهش  اهنآ  رد  میقم  ناگراتس  اه و  نامسآ  مامت  وت  اب 

: یناوخ یم  هک  ییوت  نیا  نونکا  مه  ناوخب و  تفگ  هک  وا  تساهنامسآ ؛

« َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا  »

رادتسود يدمحا  زاناس  / شرع ماتخ  نسح 

.دنناوخ یم  تانئاک  هک  ناس  نآ  هن  يدناوخ ؛

.دنازرل یم  ار  نامز  نت  شیاوآ ، ره  نینط  هک  ییادص  اب  يدناوخ  ار  وا 

ناس نآ  هن  يدناوخ ؛ ار  وا  يدییاس  قشع  ياهرطـس  رب  ار  تدنلب  یناشیپ  يدروآرد و  هدجـس  هب  ار  ارح  راو  لییربج  يدناوخ ؛ ار  وا 
.دنناوخ یم  ار  وا  کئالم  هک 

.يدیشخب ناراب  یب  ياه  هیناث  هب  ار  سدقم  ياهربا  مامت  يدناسر و  همه  هب  یمالک -  هب  ار -  نامسآ  نیمز و  وت 

ار لییربج  هراولزغ  یناـحور ، ییاـه  هژاو  اـب  ادـص  مه  يدز و  داـیرف  ار  ییانـشور  قشع و  روش و  تدوجو ، زیخاتـسر  يادـنلب  زا  وت 
.يدرک رارکت 

! رابت نامس  ینیمز آ  يا  ضحم ! لالز  يا 

.ییاه هژاو  نیرت  هدنبیز  وت  يدمحم ، ياه  لگ  يوربآ  وت 

.اهزاس نیرتاویش  روش  تهاگن ، تن  تسا و  خیرات  هلاس  رازه  نیدنچ  تلاصا  تمان ،

؛ ییاه هیناث  درم  وت  .شخب  یتسه  ِباتفآ  تناتشگنا ، دادتما  تسا و  یقشاع  يارح  تهاگن  يراج 

.ینایشرع ماتخ  نسُح  وت  .دنروآ  یم  مک  ار  تندوب  رعاش  اه  هژاو  .یملاع  ياهرعش  نیرت  بان  علطم  وت  نایاپ ، یب  نارک و  یب 

.یناینامسآ علطم  نسُح  وت 

.تسا سدقم  ياه  هظحل  يراج  تهاگن ، يارح 
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نیلعن .ینامسآ  هک  قح  هب  دندیمان ؛ نامسآ  ار  وت  .یباتفآ  هک  قح  هب  دندیمان ؛ باتفآ  ار  وت  .مساقلاوبا  تا  هینک  تسا و  دمحم  تمان 
؟ يا هداتسیا  نامسآ  نیمادک  ماب  رب  .هاگ  هدجس  ار  نامسآ  تا ، یناشیپ  تسا و  هاگ  هسوب  نیمز  ار  وت 

.یتسکش ار  تندوبن  ياه  هیناث  هتسخ  توکس  يدرک و  همزمز  ام  شوگ  رد  ار  اه  هژاو  نیرت  بان  مالک ، توکلم  زا  وت 

! مان نیرترب  يا 

.تسارح صقر  زور  زورما ،

شابداش هلهله  وت  .دنبوک  یم  ياپ  ار  تندش  ینامـسآ  نایکاخ ، مامت  دننز و  یم  لِک  تندـیزگرب  هنارکـش  هب  ناینامـسآ  همه  زورما 
ارح .تسشن  اشامت  هب  ار  لییربج  ناذا  نارابلزغ  دش و  کشا  هژاو  هژاو  ارح ، .يرعش  ياه  هژاو  تیدبا  وت  انعم ، یگنارکیب  وت  ینیمز ؛

.دش نامسآ  هب  دمآرب و  شیوخ  زا 

ار ادـخ  یب  ياهزور  لیدـنق  ارح ، ینـشور ! رون و  راـبت  زا  يا  دـش ، تهاگدجـس  شا ، هدروخ  كرت  ياـه  كاـخ  تفاکـش و  نیمز 
نامز .درک  هدجس  ار  سدقم  ياه  هیناث  بیجن ، یناراب  رون  رد  تسکش و 

اهاوآ نیرتابیز  همخز  هب  ار  وت  هک  يراگدرورپ  نامه  تراگدرورپ ؛ نذا  هب  يدناوخ  یتسشن و  رون  ياه  هیآ  توالت  هب  وت  داتـسیا و 
.درک ریسفت  تیارب  ار  جارعم  تخاون و 

.یهلا تمحر  یّلجت  زور  .تسا  تلاسر  ياه  هیآ  نیوکت  زور  زورما 

.دیشخرد تیناسنا  يادنلب  رب  نامیا  هعیلط  درک و  نشور  ار  خیرات  هتسخ  ناتسد  رون ، ناراب 

: رون تایآ  نیلوا  ندناوخ  يارب  دش  هدیزگرب  درک و  همزمز  ار  جارعم  باتفآ ، توسک  رد  ادخ  یّلجت  نیرترب 

« ...َقَلَخ َيِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  َءاَْرقِإ  »

داژن يدهم  دیما  / توبن يارح  رد 

تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  »

« دش سّردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

.تسا رو  هطوغ  خیرات  ياه  بش  زا  روجید  یبش  رد  نیمز 
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بـش دنا و  هدیـشک  كاخ  باقن  رد  يور  دندوب ، هدروآ  توسان  ناریـسا  يارب  توکلم  زا  رگید  یماغیپ  یکی  ره  هک  حبـص  ناریفس 
.دنا هدز  هیکت  نانآ  یلاخ  ياه  هکیرا  رب  ناتسرپ 

ْقودنـص رد  ار  میهاربا  ثاریم  تسا و  ناتـسرپ  بوچ  گنـس و  ِگنراگنر  ياه  تب  شیامن  هزوم  كاخ ، رب  ادـخ  هناخ  نیلّوا  هبعک ،
...دنا هدرپس  تلفغ  رابغ  تسد  هب  نایسن ، ياه  هناخ 

.تسا هدش  هلاس  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  و 

؟ تسا ربخ  هچ  دولآزار  راغ  نآ  رد  بشما 

هللا یلص  دّمحم  .تسا  هدرـشف  دوخ  رد  بیجع  یباهتلا  ار  هجیدخ  نابرهم  بلق  تسا و  هدیماجنا  لوط  هب  ارح  رد  دّمحم  ياه  تولخ 
اب ادـخ  نانخـس  نیرخآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ادرف  زا  .تسا  تلاسر  دـنلب  هّیناـیب  مّمتم  تّوبن و  راـموط  ماـتخ  رهُم  هلآ ، هیلع و 

.دزادنیب نینط  اوه  ياه  گر  رد  تمایق  ات  شا  هنادواج  كاوژپ  هک  نانچ  نآ  درک ؛ دهاوخ  دایرف  خیرات  شوگ  رد  ار  یمدآ 

.دنک رشتنم  نامز  ياتسار  رد  رگید  راب  ار  يدبا  یلزا و  قیاقح  ات  دوب  دهاوخ  هّللا  لوسر  نیما ، دّمحم  ادرف  زا 

.تسا هداتفا  شحور  دوپ  رات و  رد  ادخ  اب  تاقالم  زا  هک  يا  هشعر  اب  تسا ؛ هتشگزاب  رهش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  کنیا  و 

.دنک یم  ینیگنس  شتشپ  رب  نونکا  مه  زا  هک  یتلاسر  راب  هلوک  اب  دنام و  یم  قفش  هب  یخرس  زا  هک  يا  هرهچ  اب 

.تسا هتشگ  نایمدآ  مامت  ردپ  هّکم  میتی  بشما ، زا  هک  ناشوپ  ورف  مرگ  ییادر  اب  ار  دّمحم  هجیدخ !

دومیپ ناقشاع  هب  یبارش  وت  همشرک  »

دش سح  یب  لقع  داتفا و  ربخ  یب  قشع  هک 

رومعم دوش  نونک  ّتبحم  يارس  برط 

«. دش سدنهم  شنم  دای  يوربا  قاط  هک 

یعراز يدهم  / كولس

دوب هایس  هراتس  ِدیفس  ِنهاریپ 

دوب هام  شقن  نآ  رب  ناور و  بش ، ِتوبات 

! گنس تخرد : هچره  خی و  زا  یهوک  دیشروخ :
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دوب هایگ  شمان  هک  هچره  دوب  هشیر  یب 

تسین تسه و  هچره  ِثبع  زا  رَّرکم  ایند 

دوب هابت  هنامز  هدیکت ، نیمز  دوخ  رد 

ناگیادخ ِنیرت  ْيادخ  لَبُه »  » کش یب 

دوب هاگ  هیکت  برع  ِلهج  يارب  يّزع » »

یگدنز روش و  فعش ، هوکش و  زا  رپ  هبعک 

دوب هاگلتق  رشب  ِحور  يارب  اما 

تسم هچره  هک  هدرب  كزینک و  زا  ُرپ  يرهش 

دوب هار  هب  شمادم  شیع  ماج و  هب  شرمَخ 

زیچ هچ  یلو  يداش ، همیلو و  رسپ : ره  اب 

(1)« هایسور  » کی ِرتخد  راظتنا  رد 

دوب

روگ تسد  ود  اباب  یشحو  ياه  مشچ  رد 

دوب هانپ  یب  كرتخد  هانپ  اهنت 

تخیر كاخ  هک  هلیبق  گنن  يور  هب  اباب 

دوب هاگن  کی  شکرتخد  لاؤس  اهنت 

دندش یم  هک  یناهد  ود  رب  ضغب ، زیربل 

! دوب هآ »  » ود هَن ، اعد ؟»  » هتسب زاب و  راب  ره 

: رش ریخ : هچ  ره  دب و  بوخ : هایس و  نشور :

! دوب هانگ  نامیا : زا  تبحص  باوث و  نایصع :
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ناشکولس ریس و  ِینعم  طوقس ، ریس و 

دوب هاچ  قمع  رد  همه  اهدوعص  جوا 

كولس رگا  رفک  ای  رفاک ، هک  رگا  کلاس 

دوب هاقناخ  کی  هک  هاگ ، هلبق  هَن  هبعک 
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ادخ يا  سیلبا : دز  هرعن  هک  دش  هنوگ  نیا 

! دوب هابتشا  وت  تقلخ  تسا ، نم  اب  قح 

دندش نامگ  رد  طلغ ، ِّنظ  هب  کَلَم  ِجوف 

دندش ناد  هتکن  یگمه  يا ، هتکن  ِحرط  اب 

نامسآ زا  کیالم  ریزو و  کش  ِنافوط 

دندش ناور  ایرد  هب  هتسکش  یتشک  اب 

دینک سب  هک  دمآرد  هزرل  هب  نورد  زا  شرع 

دندش ناما  رد  نیمز  لها  دعب ، هب  نیا  زا 

(1)« نوکیف نک   » نیقی و دش  کش 

تفرگ رب  گناب 

دندش نآ  دندوبن ، هچنآ  دوبن ، دوب و 

دش رون  قرغ  نیمز  نامسآ و  دز  یقرب 

دندش ناشکهک  یگمه  ناگراتس  کی  کی 

کشخ ریپ و  ناتخرد  تشپژوگ و  ِنادرم 

دندش ناوج  یلاهن  زاب  هدرک ، تسار  دق 

رامش یب  مان و  یب  کچوک و  ياهربق  رب 

دندش نابرهم  ناردپ  نیا  زا  دعب  هک  دش  کح 

یلگنج هرخص : ره  لگ و  يا  هخاش  گنس : ره 

دندش نامک  نیگنر  همه  اه : گنر  هوبنا 

تسشن هدکشتآ »  » ِشتآ تسکش و  يرسک » »
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دندش نایع  مئالع  دنام و  شورخ  زا  دور » »

دندز رپ  لاب  رپ و  نودب  نیمز ، لها 

.دندش نامسآ  تفه  ِکلاس  مامت  مدرم ،
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش جنپ 

رویرهش 1384  17

نابعش 1426  3

sep.8.2005

ییابطابط تاداس  هثدحم  /؟ یناباتش نینچ  اجک  هب 

»؟ ناباتش نینچ  اجک  هب  : » دروآرب دایرف  ناگژم ، رب  هتخیوآ  سرُطف ،

لیخ يارب  یماجنا  زاـغآ و  سرطف  هاـگن  .ناـنآ  هلهله  زا  دوب  هدـش  رپ  هریزج  ياـضف  نشور و  ییاـه  هرکیپ  زا  دوب  هدیـشوپ  نامـسآ 
...هک یکئالم  تفای ؛ یمن  کئالم 

»؟ ناباتش نینچ  اجک  هب  »

زا هک  ینابش  نازور و  دندمآ ، یمن  هرامش  هب  سرطف ؟ رب  هتشذگ  لاس  دص  دنچ  .نابعش  موس  زور  زور ، دوب و  ناشخرد  یهاگرحس 
.تفاکش ار  اضف  هنیس  سرطف  ناتشگنا  .دندوب  هدرک  روبع  هریزج 

يا یفطصم  ای  رگید  ییاحیسم  .دروخ  یم  بات  دیاش  ییانمت  يزیچ ، شنورد  دوب ! یهاگرحس  تفگـش  هچ  .شتـسد  دوب  هاتوک  هچ 
گنچ شلد  رد  سوسفا  .دوـب  هدروآ  رد  شورخ  شوـج و  هب  ار  کـئالم  هنوـگ  نیا  هک  دوـب  كراـبم  شمدـق  دوـب  هک  ره  هراـبود !

دندمآ یم  دورف  هک  اجنآ  شیاج ! دوب  یلاخ  هچ  .تخادنا 

 . ...مودق تشاد  یم  یمارگ  کئالم  هوبنا  نایم  رد  زین  وا  تشاد و  یم  رب  گناب  داب  كرابم  هب  لیئربج  و 
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رابرگید ات  دناشن  ورف  دشک  یم  هلعـش  میاه  لاب  رد  هک  ار  شمـشخ  شتآ  دنوادخ  كدوک ، نیا  تکرب  زا  دیاش  ربب ! دوخ  اب  زین  ارم  »
!« ناشمیاشگب نیما - ! لیئربج  وت -  باکر  رد 

هب يرجه  کی  تصش و  هک  ومه  تسا : نیـسح  مدنزرف  وا  .شدناتـس  دهاوخ  نم  زا  اونین  هک  یتناما  ریبُش ! .تسا  نیـسح  مدنزرف  وا  »
هدیپس دنزرف  نم ! دنزرف  .دش  دهاوخ  دایرف  اه  هرود  همه  رد  شمان 

وت هتخوس  ياه  لاب  هدش ، هداد  وشو  تسش  یتشهب  ياه  همشچ  رد  هک  وا  نت  ياکنخ  اروشاع ! رابمغ  بورغ  دنزرف  نابعـش ! موس  مد 
« .دوب دهاوخ  مهرم  ار 

رب مالس   » شرسپ نوخ  زا  دش  دهاوخ  نوگلگ  هک  شکرابم  ناتسد  رب  مالس  نیـسح ! رب  مالـس  دمآرد : زاورپ  هب  دوشگ و  لاب  سرطف 
مالس .تفاتـش  دهاوخ  دوخ  هاگلتق  يوس  هک  شیاه  مدق  رب  مالـس  .شرهاوخ  نابل  اب  دش  دهاوخ  ناراب  هسوب  هک  شیولگ  رب  نیـسح !

هاگ نآ  شنامشچ  رب  مالس  .تساه  هزین  يالاب  هک  ماگنه  نآ  شرس ، رب  مالـس  .تفاکـش  دهاوخ  ار  نآ  نیک  رجنخ  هک  شا  هنیـس  رب 
هب شناقشاع  رب  مالس  سپ  نیز  میوا و  هدش  دازآ  نم  هک  نیـسح  دوجو  هرذ  هرذ  رب  ادخ  تاولـص  مالـس و  .تساه  همیخ  نارگن  هک 

« ..وا رضحم 

نیدلاردب مظاکدمحم  / وت تکرب  رپ  زاغآ 

کیربـت شیوخ  هب  ار  يدرمْدار  یگدازآ و  دـالیم  شیپاـشیپ ، ییآ و  یم  هک  تسا  هدـیلاب  دوخ  هب  نیمز  وـت ، زا  شیپ  زارد  یناـیلاس 
.تسا هتفگ 

.ییآ یم  دوش و  یم  هدنکآ  وت  تینارون  زا  اه  هرجنپ  کیرات  ماشم  هاگان  و  ... 

تزع و ياپ  در  اهدـعب  هک  اـه  ناـبایب  نآ  .دـسر  یم  زبس  یماجنارـس  هب  تّزع ، خرـس  بتکم  هک  تسا  نشور  وت  تکرب  رپ  زاـغآ  زا 
.دندز راج  ار  زبس  عورش  هن ، هک  نایاپ  تسب ، شقن  ناشدوجو  هحفص  رب  وت  يدنموربآ 

راکذا نیرتادلی  هراظن  هب  تتاجانم ؛ تماق  دق  ییانعر  زا  ییاشامت  هب  دنیایب  اه  ناتسراگن  کنیا 

ياهزارف نامسآ ، هنابش  ياه  مزب  رویز  .تا  یگدادلد  فصوزا  نوریب  توالح  هدهاشم  هب  قشع ،
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.دنراد رب  رد  ار  وت  نامشچ  تایآ  قوش ، ِکشا  ِناگتشرف  زا  ییاه  هقلح  دوب و  دهاوخ  وت  هیعدا 

.دهد یم  میلعت  ار  دوبعم  ییاهنت  هب  يراصحنا  ِیگتفیش  ِسرد  يراذگ ، یم  راگدای  اهدعب  هک  يا  هفرع  ياعد 

.مگردرس ِراگزور  یفیلکتالب  تسد  هب  دوب  دهاوخ  يرایعم  يریگ ، یم  اهدعب  هک  ییاشگهر  میمصت 

.تسوگباوج ار  نردم  لاّیس  نهذ  هک  یهد  یم  ناشن  ار  ییاه  هار 

مک ندرک  رکـش  هدجـس  ِيارب  ام  رمع  ِمامت  هک  نیا  دـیامن و  یم  ریذـپ  لّمحت  وت ، ياـهدومنهر  زا  تسا  رپ  یگدـنز  ِشوغآ  هک  نیا 
.یناگمه تسا  یفارتعا  تسا ،

تخرد زا  يا  هشوخ  شا ، هشیدـنا  ِروـخارف  هب  نت  ره  دوـش و  یم  نشور  يا ، هتـشاک  بتکم  رد  هک  ییاـه  غارچ  ِینوزفا  اـب  سک  ره 
وت و  .تسوت ...  تفرعم  ِینتفاین  تسد  ِنامسآ  تمس  هب  زاین ، ياه  هراوف  ِناسب  یّتح  نایسدق ، ياه  تسد  .دنیچ  یم  ار  تخانش  روانت 

یمالس وت  مان  باتفآ  هب  ات  دیآ  یم  ادرف  ِناهج  .دنا  هدروآ  اه  هماکچ  هک  هچنآ  زا  رترب  دنا و  هتـشادنپ  ار  وت  اهرعـش  هچنآ  زا  يرتالاب 
 . دنک هرابود 

! دنا هتفخ  وت ، رب  مالس  نودب  هک  اه  بش  زا  هتسد  نآ  دنراد  یمهبم  ِتشونرس  هچ  و 

یم شومارف  يرگید  زا  سپ  یکی  هدوسرف ، هدروخ و  ْكاخ  یلاتسپ  تراک  نوچ  رـشب ، هناریقح  ياه  نشج  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  ای 
یگدنشخرد یّتح ، -  رگید -  ياه  نرق  ِتشذگ  اب  وت  دالیم  مهس  اّما  دنوش ؛

.یگزات تسا و 

.دوب يا  هکورتم  ياتسور  ایند  تروضح ، یب 

داژن يدهم  دیما  / همانمالس

! هّللادبعابا ای  کیلع  مالسلا 

! هطو نیسای  طبس  ای  کیلع  مالسلا 

! ناجرم ؤلؤل و  دولوم  ای  کیلع  مالسلا 

! هناگ هد  ياه  بش  رجف و  بحاص  يا  وت  رب  مالس 
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! قشع ای  کیلع ، مالسلا 

! كاخ هنییآ  رد  ادخ  سکع  ساکعنا  نیموس  مالس ،

! نیمز ياهگر  رد  ادخ  رشتنم  نوخ  مالس ،

! درم يانعم  مالس ،

! ربص مّسجت  مالس ،

! تداهش هروطسا  مالس ،

.نامز بلق  اروشاع  تسا و  نیمز  بلق  البرک 

.يراد او  ندیپت  هب  ار  قشع  بلق  يراپسب و  كاخ  ياه  گر  هب  ار  تمرگ  نوخ  ناهج ، فطع  هطقن  رد  ات  يا  هدش  هداز  وت  و 

.دنک یم  رادیب  ار  کشا  ياه  همشچ  تمان ، نینط  هک  نآ  يا  مالس ،

! تسوت نوخ  یخرس  زا  اه  هچغاب  يزبس  هکنآ  يا  مالس ،

! تسا هتفر  هناشن  ار  وت  رازم  تمس  دبا  ات  تقیقح ، يامن  هلبق  هکنآ  يا  مالس ،

! تاجن هنیفس  يادخان  يا  مالس ،

! هتشگرس ياهدور  يداه  يا  مالس ،

! تیاده يایرد  سوناف  يا  مالس ،

! ادخ خرس  رعش  مالس ،

! تداهش غیلب  هبطخ  مالس ،

! ریشمش رعش و  هتشارفارب  مچرپ  مالس ،

! ردق هلیل  هدیپس  يا  مالس ،

! سمش نیرت  هدیربرس  دور ، نیرت  هنشت  يا  مالس ،

! تداهش روهط  بارش  زا  تسمرس  يا  مالس ،
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! رای غیت  هب  هدرپسرس  يا  مالس ،

...مالس

نتساخرب هب  ار  ناگتسشن  نامز ، نیمز و  يوسارف  زا  وت  میا و  هتسشن  نامز  يوس  نیا  ام 

.نتفر هب  ار  ناگداتسیا  یناوخ و  یم 
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.دنک یم  خرس  ار  هریت  كاخ  دمد و  یم  حور  ار  هدرم  ياه  بلق  هک  تدایرف  هدنپت  هرطاخ  مییام و  زونه  نامز ، يوس  نیا  رد 

! ادخ حیبذ  يا  مالس ،

! میهاربا ناحتما  ثراو  يا  مالس ،

! ییحی راد  هنییآ  يا  مالس ،

ملظ هایس  ماش  اه  هزین  زارف  زا  تا  هدیربرس  دیشروخ  ات  يوش ؛ هتشک  نامـسآ  هب  نیمز  زا  هطقن  نیرت  کیدزن  رد  هک  يا  هدش  هداز  وت 
.دنک اوسر  ار 

! هللادبع ابا  ای  کیلع ، مالسلا 

نایرقاب دیمح  / قشع راید 

باتهم ناگراتس و  بش و 

بالگ دنپسا و  دوع و 

تساه لد  توارط  هک  یشوواچ  زبس  يادص 

« هّللا مسب  الُببرک  سوه  دراد  هکره  »

ماوت هناقشاع  راید  رئاز  مه  نم 

زاورپ تعسو  هب  يرپ  لاب و  اب 

رود ياه  لاس  تمس  زا  میآ  یم 

.ترسح يراظتنا و  مشچ  ياه  لاس 

.منک زاب  وت  هنابیرغ  راید  هب  ور  ار  میاه  مشچ  هرجنپ  ات  میآ  یم 

.مشاب تا  ینابرهم  روضح  نامهم  ات  میآ  یم 

ییاهنت ياه  هرخص  اه و  هوک  نایم  زا  روبع  اب 

لاصو زبس  هشیدنا  رد 
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قشع راید  دوعوم ، راید  هب 

.مسر یم  البرک  وت ، ینامسآ  راید 
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دروخ یم  هرگ  تا  هشوگ  شش  حیرض  هب  میاهمشچ  لیخد  ناهگان 

دوارت یم  قشع  منبش  مبل  گربلگ  زا 

« هّللادبَع ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

! ماوت یناشکهک  نیمزرس  رئاز  هک  مرادن  رواب  زونه 

تسا هدرک  ُرپ  ار  مرح  یتوکلم  ياضف  نیسح ،» ای  نیسح ، ای   » رّطعم میمش 

؛ تسا نیمز  يور  تشهب  اج  نیا 

.تساه لد  هناخ  راهب  هک  یتشهب 

یجنپ هجیدخ  / رون مسجت 

! يراج يراس و  تقلخ ، هرتسگ  رد  دبا  ات  لزا  زا  يا 

.یچیپ مه  رد  ار  یکیرات  راموط  ینیچرب و  ار  تاملظ  ات  نامز ، نهذ  قمع  رد  يدـش  رـشتنم  ییانـشور و  رون و  زا  يدـش  هدـیرفآ  وت 
هب ار  تانئاک  تارذ  شرع و  رد  دچیپ  یم  تیاه  مدق  نوزوم  گنهآ 

بارحم تیوربا ، مخ  تسا و  قاشع  لفحم  عمش  وت  دوجو  هک  دزیگنا  یم  رب  هناقشاع  یعامس 

.قشع ناگتفیش 

.دناشک یم  یتحار  شمارآ و  لحاس  هبار  ایند  ینادرگرس  مطالت  تا ، ینابرهم  جاوما  ياکنخ 

يدوب رون  « ؛ یتشاد روضح  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  وت  .یلزا  يراج و  دنوادخ ؛ ملع  رد  يا  هدوب  اهنیا  زا  شیپ  وت  رشب ! زاین  تدوجو  يا 
كاخ و كالفا و  تانئاک و  رد  يدیخرچ  یم  يدیزو و  یم  هک 

زا شیپ  .دوب  هدرتسگ  ناهج  رـس  رب  تروضح  نما  هیاس  حون ، ناـفوت  زا  شیپ  يدـناوخ ،» یم  دـنوادخ  حـیبست  ناگتـشرف  شوگ  رد 
.يا هدوب  مالسلا » هیلع  نیسح  ، » دنوادخ ملع  رد  وت  حیسم ، دلوت  زا  شیپ  یسوم ، هزجعم 

.ناسنا کی  تئیه  رد  تسا  رون  نآ  مّسجت  زور  زورما ،

.ملاع رب  يوش  یم  لزان  وت  و 

.تقو همه  تتمارک  دوش و  یم  ریگ  همه  تنامرف  و 
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.وت هناوید  هچراپکی  ملاع  و 
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.وت هوکش  دالیم  زور  رهطم ، يرکیپ  رد  تا  یگنارک  یب  لولح  زور  تسوت ؛ شنیرفآ  زور  زورما 

.دنریگ یم  ناج  عمش ، هناورپ و  لگ ، وت ، قیرط  رد  .دش  لیمکت  ناسنا  تندمآ ، اب  اسک ! لآ  هدمشگ  هقلح  يا 

.دنز یم  ار  لّوا  فرح  ینابرهم ، وت  قیرط  رد 

.تسا هار  عورش  تفرعم ، وت ، قیرط  رد 

.تسا یهلا  يزابقشع  وت ، قیرط  رد 

هفطاع سونایقا ، ود  یقالت  وت  يدنوادخ ، لامج  وترپ  زا  يا  هبذج  وت  رون ! یلع  رون  رون ، ردپ  رون ، ردام  ینامـسآ ، رون  ود  ِیقالت  يا 
.تسا ملاع  ناج  یتحار  تمان ، .ینابرهم  و 

.دنریگ یم  مارآ  وت  مان  رکذ  هب  شرع  ياه  هرگنک 

؟ دناسر دهاوخ  تاجن  لحاس  هب  سک  هچ  وت ، دوجو  نابرهم  نما و  یتشک  زج  ار ، ناهج  یمارآان  حور 

؟ تفاکش دهاوخ  سک  هچ  تسّدقم  تاذ  رون  زج  ار  رشب  ینادان  لهج و  تاملظ 

«! مالسلا هیلع  نیسح  اه ! هناقشاع  همه  زا  رت  نیشنلد  يا  اه ! هنارت  مامت  علطم  نسح  يا 

هرفس رب  تسا  یتسه  لد  رد  هچ  نآ  یتسه و  ینارتسگ و  یم  كاخ  كالفا و  رب  ار  ّتبحم  ناوخ  یسر و  یم  هار  زا  ضحم ! تمارک 
.دننز یم  هقلح  تا  ینابرهم 

.دوش یم  زیربل  وت  زا  هرسکی  ایند  یسر و  یم  وت  .دوش  یم  دنلب  تماما ، وت  زا  یسر و  یم  وت 

.وت مان  هتفیش  هناوید و  نانچمه  ایند  .ینام و  یم  نامزلارخآ ، ات  یسر و  یم 

هدازربکا ریما  / قشع متاخ 

.دنا هدمآ  دجو  هب  تانئاک  زا  هشوگ  ره  رد  یتسه  تارذ  مامت 

، ناگراتس .كالفا  مامت  زا  یلوأ  تسا  یتلزنم  بش  ار  كاخ  .تسا  هدرک  شرع  تمـس  هب  ور  تسا و  هتفاکـش  ار  شرف  لالز ، يرون 
دنا و هدوشگ  ناهد  دنوادخ ، رکذ  هب  حیبست  ياه  هناد  نانوچ  نامسآ  زا 

...هللا ناحبس  ...ربکا  هللا  ار ؛ وا  دننک  یم  شیاتس 
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یم دورف  اه  نامـسآ  زا  رکـش ، ریـش و  ياه  ماج  اب  کئالم  .تسا  هتـشاذگ  نوریب  ياپ  شیوخ  کیرات  هیواز  زا  هک  تسا  هام  لـاله 
.یلزی مل  یلازیال و  ياه  ماج  زا  دننک ؛ باریس  ار  نیمز  لها  ات  دنیآ 

ساسحا ار  یگنـشت  دیابن  يا  هدنب  چیه  بشما  .دنناشونب  ار  ییاه  هعرج  مادک  ره  هب  ات  دنبای  یم  ار  ناگنـشت  تسد ، رد  ماج  کئالم 
.دنک

رد هک  وا  قشع ؛ زا  تسا  زیربـل  بلاـبل  شیوـخ ، هک  یـسک  ندـمآ  نمی  هب  تسا ؛ دـنوادخ  نارک  یب  تمارک  زا  یباریـس  بش  بشما 
.دریگ یم  یگدنب  يوبس  شتسد 

نیـسح هک  وا  .دـنک  باریـس  تسناوتن  شطع  كان  شتآ  بارـش  هعرج  هعرج  زج  يا ، هعرجـال  بارـش  چـیه  ار  شا  یگنـشت  هک  وا 
.تسا مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  دنزرف  هک  وا  .تسا 

.بآ ردام  همطاف : كاخ و  ردپ  یلع : دنزرف  .شطع  ردپ  تسا و  قشع  رسپ  نیسح 

.تسا قشع  نامیلس  مالسلا  هیلع  نیسح 

.تسا یگدادلد  لوسر 

هب ار  شیوخ  هداوناخ  هک  شیوخ ، اهنت  هن  یگدـنب ، يالبرک  رد  يزور  شیوخ  يادـخ  هاگرد  هب  هک  تسا  یـسک  دالیم  بش  بشما 
نیا دوش و  یم  ناراب  هسوب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا  .تسا  مرگ  نیسح  مان  تبالـص  زا  شطع  تشپ  تفه  .دناشک  هاگنابرق 

.دنناشن یم  هسوب  یتسه  نیگن  رب  قشع و  متاخ  رب  مالسلا ، هیلع  نیسح  نابل  رب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابل 

یم شوـغآ  رد  ناـج ، نوـچمه  ار  وا  دـننک و  یم  هسوـب  قرغ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رکیپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـبل  نـیا  و 
دنک یم  راثن  يا  هسوب  مالسلا  هیلع  نیسح  يولگ  رب  هک  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  نابل  نیا  ...دراشف و 

، دنوادخ يادص  نآ  زا  هک  ار  ییولگ  دـسوب  یم  همطاف  .دـش  دـهاوخ  رجنخ  هاگ  جامآ  شطع  باهتلا  رد  يزور  هک  يا  هطقن  نآ  رب 
...هزین زارف  زا  دنک و  یم  توالت  ملاع  شوگ  هب  ار  قشع  ینارون  مالک 

نابزرم ریما  / قشع ماما 

بوبحم لامج  نایع  دید  نوچ  »

دش ناکمال  هب  ناکم  ّدح  زا 

شکاپ دوجو  منک  هچ  هصق 

(1) «! دش نآ  تشگرب و  هبترم  نیز 
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 . ...ییوت اهارجام  همه  زاغآ  تسا و  يزاغآ  یتیاهن  ره  رد  تفگ  دیاب ؛ یتیاهن  ار  قشع  حرش  نیا  متفگ 

ره راب و  ره  قشع و  يدازآ و  رابت  زا  تسا  ینادرم  هار  ییانشور  تمان ، هعیلط  نرق ، اهنرق  قشع ! يانعم  قشع ، ترضح  قشع ، مالس ،
.دوش یم  ییاروها  ياه  ناج  رثکتم  قشع ، تمان ، زبس  خرُس و  نینطاب  لاس 

زا میاه ! مشچ  یناراب  ياه  مرحم  همه  اقآ  ییامنهار ، ییانشور و  غارچ  يا  توکلم ، رس  یب  هدیشک  دق  هلال  يا  میوگ ؛ یمن  خرُس  زا 
هظحل نیرخآ  نیلوا و  وت  هک  دنمهفب  هزات  دوش و  قشاع  قشع  ات  دریگب ، نونج  قشع ، ات  دیآ  یم  هک  نآ  زا  دالیم ، زا  میوگ ؛ یم  زبس 

هزاجا مبوخ ! ياقآ  قشع ، هرازه  ربلد  .مناوخب  هناقشاع  وت  يارب  طقف  ار  تاملک  نیا  دهاوخ  یم  ملد  یقشع ، تیب  هاش  وت  .یقشع 

يولگ ات  دشکب  فص  توکلم  هناربلد و  ینیریش و  ییآ  یم  هک  وت  زا  میوگب ؛ وت  زا  راب  نیا  یهد  یم 

؟ دنیبب ار  خرُس 

.دشوجب مالسلا  هیلع  نیسح  رد  ات  دمآ  ایند  هب  قشع  تسا و  قشع  لوا  مان  نیسح ،

.هداس رابغ  هرذ  کی  لثم  مسرب ؛ وت  رّطعم  ياه  ماگریز  هب  ات  مراد  بیرغ  يروش  زا  یحرط  نابایب  رد  نابایب 

.تسا نارابلگ  هنیدم  تیارب  زورما 

، رد هناتـسآ  رب  یلع  .يوش و  نامایند  یگتـسخ  هیاسمه  ات  دـنتفرگ  ار  شرود  تسد ، رد  تسد  هک  هتـشرف  داـتفه  تسا و  رون  يوناـب 
.دناوخ یم  رکش  زامن 

.قشع تیاهن  هب  نافرع و  نابیاس  هب  هلال ، یقاقا و  تینهت  هب  لُگ ، هریس  ْریِس  هب  يا  هدمآ 

وت ییآ  راک  هب  رگا  قشع  ملاع  رد  »

وت ییآ  رامش  رد  قشع  رتفد  رد 

دوب وت  راد  باکر  نیما  لیربج 

(1)« وت ییآ  راوس  رگا  قشع  بکرم  رب 

، اه هام  اهرهم و  همه  دعـس  هراتـس  مزیرب ؟ تیاپ  هب  ناهج و  ياه  لگ  مامت  ردق  منک ؛ یتدارا  ار  هنهک  قشع  نیا  یهد  یم  هزاجا  اقآ !
رون ینارون  ياهزیربل  همه  ماما  ...میوگب  هچره  ِماما  ...ِماما  ...ِماما  قشع ، ییانشور و  ربمایپ  نوخ ، هداجـس  رب  ینالوط  هدجـس  يادخ 

اه و لُگ  ماما  اه ، تداهش  نیرت  نیریش  ماما  ...دولخ  و 

...!؟ میزیرب لُگ  تمدقم  هب  یهد  یم  هزاجا  ینالوط ! ياه  قارشا  ماما  .ییآ  یم  يراد  اه ! هفوکش 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  / قشع لالز  هنیآ 

.دنا هتسارآ  ار  اه  نامسآ 

یسک ندمآ  رظتنم  تانیاک ، دنیآ و  یم  رد  تکرح  هب  تاولص  زاونلد  میسن  اب  ناشکهک ، هچوک  هچوک  رد  خرـس ، زبس و  ياه  مچرپ 
! نیسح دنا ؛ هتخیوآ  شرع  كرات  رب  ار  شکرابم  مان  هک  تسا 

نیدنرپ شوغآ  هک  تسوا  .تسا  مالـسلا  هیلع  لیربج  دجنگ ، یمن  شیوخ  یناحور  دبلاک  رد  هک  نآ  ناینامـسآ ، مامت  زا  رت  قاتـشم 
.تسا هدوشگ  ششزاون  تمس  هب  ار  دوخ 

.تسا هتفرگ  ارف  هللا » كرابتف   » دورس ار  نامسآ  مامت  زورما 

! اهاط هویم  تسابیز  هچ  هو  مالسلااهیلع ! ارهز  كدوک  تسابیز  هچ  هو 

.تسالبرک ناهاگپ  رطع  نیرتزیگنا  لد  هنیدم و  هرطاخ  نیرتهب  مه  زونه  هک  یبیس  رطع  تسا ؛ بیس  رطع  زا  هدنکآ  شمسبت  ییوگ 
كاخ ملاع  رد  مدق  .دیآرب  دیشروخ  لد  زا  هک  يرون  نوچ 

شیب يا  هظحل  .دراذـگ و  یم  اشامت  هب  شیوخ  بیبح  بوبحم و  ربارب  رد  هدجـس  اـب  ار  شروضح  یتفگـش  نیزاـغآ  دراذـگ و  یم 
.دش دهاوخ  وا  يوک  ینابرق  تیاهن ، رد  هک  يرس  تسا ؛ هداهن  تسود  ترضح  ناتسآ  هب  ناتسکاخ  تدارا  رس  هک  تسین 

! دنیاتس یم  ار  شمارم  دنناد و  یم  ار  شمان  نایکالفا  مامت  ییوگ 

! دروآرد زازتها  هب  اه  یمدرمان  ریوک  رد  ار  تریغ  مچرپ  .دنا  هدوب  وا  ّدلوت  رظتنم  لزا  زور  زا  نایشرع ، مامت  ییوگ 

.تاجن یتشک  دشاب و  تیاده  غارچ  هک  شنیرفآ  هطقن  نیرت  یلزا  زا  دیآ  یم  وا 

.دلابب شیوخ  تمظع  هب  اروشاع  ات  دیآ  یم  وا 

.دنک سح  ار  دوخ  یگنابیرغ  جوا  تیالو ، ات  دیآ  یم  وا  .دنک  انشآ  بیس » رطع   » اب ار  ناهج  ماشم  البرک ، ات  دیآ  یم  وا 

.دنک انعم  ...ار  تداهش  ار ، راثیا  ار ، ربص  ات  دیآ  یم  وا 

.دراپسن یشومارف  هب  ار  ینید » تریغ   » یسک ات  دیآ  یم  وا 

.دنامن نیمز  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  شرافس  ات  دیآ  یم 
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یتح هک  اجنآ  تسا ؛ دنوادخ  اب  هلـصاف  نیرت  کیدزن  یمدآ و  لامک  هلق  هک  يا  هطقن  تیالو ؛ تلاسر و  جوا  هطقن  دـیآ ، یم  يرآ ،
! دوش یمن  تبارق  نیا  عنام  دنزرف 

! تداهش يارب  یتح  تسا ؛ نیشنلد  تمان  ردقچ  تداهش ! تمظع  يا  الوم ،

! تسا هدرک  شیوخ  یگناقشاع  ناریح  ار  قشع  دهد و  یمن  گنرد  لمأت و  لاجم  ار  کشا  هک  تمان  رد  ناهنپ  تسیچ 

! تسابیز ندش  قشاع  يارب  تمان  منتغم و  ندش  فراع  يارب  تدای  ردقچ  هتخاب ! ناج  ناقشاع  يالوم 

.دش یمان  تیاه  یگناقشاع  منرت  اب  اهنت  اروشاع  تفرگ و  ناج  وت  مّسبت  اب  اهنت  البرک 

! ناقشاع يالوم 

! نیمز نامسآ و  زور  نیسپاو  ات  داب  وت  رب  مالس 

! كرابم تدالیم 

نادامار نیرسن  / ناراب نماد  نماد 

.تسا هدش  نیگآرطع  هرابود  زورما  هنیدم  ياه  هچوک  سپ  هچوک 

.مالسلا هیلع  یلع  هناخ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

.مالسلااهیلع همطاف  ناماد  زا  دیآ  یم  راهب  يوب 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرگ  شوغآ  زا  دیآ  یم  تشهب  ناناوج  دبسرس  لگ  یتسه و  هناحیر  يوب 

.میرم لگ  اب  دنا  هتسب  نیذآ  ار  رهش  مامت  نایروح ،

.دنا همطاف  یلع و  نامهیم  شندمآ ، نُمی  هب  همه  نانیشن  شرع 

.مالسلا هیلع  نیسح  دوجو  عمش  درگ  دننک  یم  فاوط  دنیآ و  یم  کئالم  جوف  جوف 

هشیمه يارب  شیاه ، هدنخ  يادص  ندینش  اب  زیئاپ  رهـش و  رـس  رب  دناکت  یم  ناراب  نماد  نماد  شناتـسد  تمارک  زا  راشرـس  نامـسآ ،
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  زا  دنک  یم  چوک 

.تسا نیسح  نیا  يرآ !
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.تشهب لها  ناناوج  دیس  قشع و  ناطلس  تاجن ، یتشک  نامسآ ، نیمز و  لاصتا  ببس 

! سرُطف ایب  رت  کیدزن 

ماو وا  نوخ  تارطق  زا  خـیرات  هثداح  نیرت  خرـس  هک  یکدوک  هب  نک  هاـگن  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  دنمهوکـش  نامـشچ  هب  نک  هاـگن 
! باوج یب  ياه  شسرپ  مامت  خساپ  هب  نک  هاگن  تفرگ ! دهاوخ 

! نزب وا  دوجو  گربلگ  رب  ار  تا  هتسکش  ياه  لاب 

.تسا هتسکش  ياهرپ  لاب و  مامت  مخز  ِمهرم  وا 

! ینیسح هدشدازآ  وت  هک  نزب  دنخبل  هنامداش  کنیا ،

! سرُطف نک ، زاورپ  نامسآ  تمس  نیرت  هنارک  یب  ات  اشگب و  لاب 

! تسرفب مالس  دورد و  شتمارک  اب  نادناخ  رب  وا  رب  ماش ، حبص و  ره  هدب و  یتسه  مامت  هب  ار  شندمآ  تراشب  اشگب و  لاب 

ییاضر ناراب  / تفرگ ناج  هک  ییاهرپهش 

.ییاهنت لاس  دصشش  دوب و  سرطف 

.يوبر هاگراب  زا  يرود  لاس  دصشش  دوب و  سرطف 

.تعافش دیما  هب  تدابع  دوب و  سرطف 

.دوب ربا  رپ  هریزج  نامسآ 

.دنیبب ار  دیشروخ  تسناوت  یمن  سرطف 

.دندوب هتفرگ  وا  زا  ار  زاورپ  ناوت  شا  هتسکش  ياه  لاب 

.زاورپ بات  یب  دوب ؛ دیشروخ  هنشت  سرطف 

.دوب هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  گنر  نامسآ  اّما  زور  نآ 

.دیشخرد یم  نامسآ  هنایم  رد  دیشروخ 

: دوب هتخود  دیشروخ  مشچ  رد  مشچ  سرطف ،
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»؟ دوشگ مهاوخ  لاب  هرابود  ایآ  »

»؟ تفای مهاوخ  تسد  رون  قلطم  هب  هرابود 
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.دش ادیپ  هریزج  نامسآ  رد  هتشرف  رازه  هارمه  لیئربج  و 

.دندمآ دورف 

: تفر لیئربج  دزن  سرطف 

»؟ ناگتشرف ِلیخ  نیا  اب  يور  یم  اجک  »

: دوشگ نخس  هب  بل  لیئربج 

« .هدرک تیانع  وا  هب  دنوادخ  هک  يدولوم  ِشابداش  هب  ادخ ، لوسر  دزن  »

: دیشخرد سرطف  ياه  مشچ  رد  دیما  قرب 

!« دنک میاعد  ادخ  لوسر  هک  دیاش  ربب ، دوخ  اب  مه  ارم  »

دولوم نیا  اـب  ار  شیاهرپهـش  سرطف ، اـت  دومرف  دوب ، هاـگآ  یهلا  هاـگراب  رد  دوخ  دولوم  بّرقت  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و 
.دنک كّربتم 

.تفرگ ناج  شیاهرپهش  سرطف  رابرگید ، یلع ، ارهز و  كاپ  دولوم  مالسلا ، هیلع  نیسح  تکرب  هب  و 

یناخ میرک  هزمح  / روش هسامح و  راگدیرفآ 

.داد یم  رس  يداش  همغن  اه  لخن  شوگ  رد  میسن  تشاد و  نابیرگ  رد  رس  يراسمرش ، زا  دیشروخ  زور  نآ 

.تسشن یم  ناکاپ  هلالس  رالاس  نآرق و  هراصع  هراظن  هب  نامز ،

.داد یم  شزاون  ار  هدازآ  ياه  ناج  ناهج و  ماشم  نامیا ، نتفکش  يوب  رطع و  دوب و  فعش  روش و  زا  راشرس  اه  بلق  همه 

یم شیاه  مشچ  رد  دیـشروخ  هک  دـمآ  يدرم  يرآ ! .دـییور  يرگید  يابیز  رطعم و  هچنغ  يدـمحم ، يوبـشوخ  هتوبلگ  رب  زور  نآ 
.دیمارخ یم  شا  یناشیپ  زا  هام  دیدنخ و 

.دوب دنوادخ  راکشآ  تفوطع  شیاه  تسد  ناهج و  نابیاس  شناوسیگ 

.دیوارت یم  شهاگن  زا  ندوب  نادیواج  يانعم  شا و  هنیس  رد  تقیقح  ناهنپ  زار 

لـصفرس روش ، هسامح و  راگدـیرفآ  رون ، ییانـشور و  میرح  رادـساپ  صالخا ، هصالخ  نامیا ، هراـصع  ناـکاپ ، هلالـس  زا  يدرم  وا 
هار يامنهار  رگباختنا ، ناسنا  نیرت  هدنز  داهج ، هدیقع و  باتک 
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.دوب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  مامت ، هوسا  تفارش ، دشر و 
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! رثوک هیطع  يا  وت  رب  مالس 

! ادخ میرح  رادساپ  يا 

هک يدوب  وت  نیا  دوب ، هدیـشک  شیوخ  ماک  هب  ار  خـیرات  ياضف  همه  هک  يرـالاس  متـس  جوا  رد  یبلط و  قح  قح و  یلاـس  طـحق  رد 
ناغمرا هب  تیرشب  يارب  ار  تریصب  يرادیب و  یتفرگ و  هناشن  ار  متس  میخض  هرکیپ  يدرب و  ارف  ار  دایرف  هنایزات  یتسب و  مایق  هب  تماق 

.يدروآ

! ادخ نوخ  يا 

، دندیسر اه  نامـسآ  جوا  هب  دندییور و  فده  يابیز  ياه  قیاقـش  فرـش و  خرـس  ياه  هلال  یتفای ، نایرج  نامز  نیمز و  گر  رد  ات 
! داب كرابم  ناگمه  رب  تا  هتسجخ  عولط 
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رویرهش 1384  17

نابعش 1426  3

sep.8.2005

رادساپ زور 

يریما نیسح   / رس یب  ياه  لخن 

! دنا هدناوخ  ارم  هتخوس ، ياه  لخن 

.رس یب  ياه  لخن  ِناتسلخن  يوس  هب  قشع ، تین  هب  مناوخب  يزامن  دیاب  مورب ، دیاب  مراد ؛ رفس  مزع 

وت دنکاخ و  تمرح  رادساپ  رـس ، یب  ياه  لخن  .دننک  یمن  مخ  رَـس  هخاش  کی  نتـشاد  هزادنا  هب  یتح  هک  رـس  یب  ياه  لخن  اشوخ 
.ناتسلخن میرح  رادساپ 

.دنام قوشعم  تریغ  رادساپ  تلد  .تفر  يزابرس  يادوس  هب  ترس  یتشادن ؛ رس  دید ، ار  وت  ناتسلخن  هک  راب  نیرخآ 

ناج هب  هزرل  تیاه  مدق  .تسین  یندش  كاپ  گنفت  طخ  هک  یتشون  یتشون و  گنفت  ملق  اب  ار  قشع 

.دزادنا یم  نمشد 

 . تسا نیطایش  يایور  نیرت  نیگمهس  تمان  مه  زونه 

.يدرک یم  فراعت  اه  لخن  هب  ار  ترس  هک  دنا  هدید  ناتسلخن  رد  ار  وت  راب  نیرخآ 

یم یگدنز  ترطف  يرادیب  نامز  رد  وت  .تسادـیپان  اهنآ  مهبم  هدـنیآ  رد  وت  هتـشذگ  نوچ  دـنرادن ؛ رواب  اروت  بجعت ، ياه  تمالع 
موهفم وت  يارب  داهج ، .نرق  ضیرم  تیندم  ِبورغ  رد  اهنآ  ینک و 

.تایح تفآ  اهنآ  يارب  تسا و  یگدنز 
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هک تسا  نازیرگ  وت  زا  نانچ  گرم  هک  یتسار  هب  دندیـشک و  یم  شود  هب  ار  ناشراد  هبوچ  يرمع  هک  یتسه  یناـسک  هلالـس  زا  وت 
.رون زا  ناشافخ 

«! دایص یپ  رد  دیص   » هک نانچ  یتداهش ؛ یپ  رد  وت  هک  تسا  هوکش  اب  هچ 

.يدرک هفخ  هفطن  رد  ار  گرم  يا و  هدمآ  قئاف  شیوخ  سفن  رب  نوچ  دش ؛ یهاوخ  زوریپ  ناهج  ياه  شترا  مامت  رب  وت 

دنهاوخ ناشنادنزرف  هب  اه  لخن  ار  وت  تعاجـش  هصق  .دـنا  هدوب  مگ  وت  هوبنا  رد  رـس ، یب  ياه  لخن  دـنا ، هدـید  ار  وت  هک  راب  نیرخآ 
.تخومآ
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رویرهش 1384  17

نابعش 1426  3

sep.8.2005

يولهپ یهاش  متس  نارومأم  تسد  هب  مدرم  زا  یعمج  راتشک  رویرهش و  نینوخ 17  مایق 

يدابآدوواد هموصعم   / داب رد  ناشیرپ  ياه  لگ 

دروآ هر  نینوخ ، ياهرپ  نیا  دنا ؟ هداتفا  كاخ  هب  درز ، هدز و  نازخ  نینچنیا  ناتخرد  هک  تسا  هدیزو  نادیم  نیا  رد  درـس  داب  مادک 
؟ دشاب دناوت  یم  هلولگ  ردقچ  کیلش 

، سفق هک  دـنناد  یمن  اـیآ  دـننک ، یم  تسد  هب  تسد  ار  زاورپ  دـیلک  حـیقو ، هنوـگ  نـیا  يدرمناوجاـن  هداـب  زا  شوخرـس  هـک  ناـنیا 
: هک دنا  هدینشن  تسا ؟ ناشدوخ  موتحم  تشونرس 

دننک یم  هشیدنا  هچ  هک  وگب  اه  گنس  اب  »

؟» تسا رتوبک  رتوبک  لاب ، نودب  یتح 

اهنت الاح  .دناشوپ  یم  ار  نابایخ  شرفگنـس  هک  تسا  هدیپت  نوخ  هب  ياهدسج  دـعب ، دـنکآ و  یم  ار  اضف  یپایپ ، ياهرابگر  يادـص 
رب هک  يا  هدازآ  ياه  مشچ  توکس  دنز ؛ یم  فرح  هک  تسا  توکس 

مخز راثیا ، قشع و  راب  هک  یگرتس  ياه  هناش  ِتوکس  .دنا  هدنام  هریخ  قفا ، نشور  ياه  يدنلب 

.تسا هدرک  ناش  نیجآ 

.دندیچوک هدیدن  ار  راهب  هک  یقشاع  ياهوتسرپ 

.دنبایرد ار  ناشیاهرپ  ینامسآ  تعسو  هک  دندوب  نآ  زا  رتریقح  اه  هلیم 

.دولآ هم  یفرب و  يرویرهش  رد  درس ؛ هایس و  يا  هعمج  رد  دنتفر  نانآ 

.تسا زادنا  نینط  خیرات ، شوگ  رد  زونه  ناشدایرف  ریفن 
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.دزادنا یم  هیرگ  هب  ار  هلاژ  رادغاد  ياه  لگ  ناشیاه ، ماگ  دولآ  نوخ  ینوفمس  زونه 

.درذگب هراتس  یب  ینامسآ  رب  هاتوک  يا  هظحل  هک  یباهش  نوچ  دنتفر ؛ خرس  دنتسیز و  زبس 

.دروخ یم  بآ  نانآ  ناشوج  ياه  گر  زا  يدازآ  رادیپس  هشیر 

.دیاشگ یم  ترسح  مشچ  نانآ ، زاورپ  تمس  هب  حبص  ره  نطو  ياه  هرجنپ 

.غاد درد و  رد  هدیچیپ  دروآ  یم  ار  ناشیوب  داب ،

مه رد  ییاهربا  ار  هلاژ  نادـیم  نامـسآ  دـنیاس و  یم  لاب  رویرهـش ، زور  نیمهدـفه  ياه  مخز  رب  ار  ناـشنتفر  ناوخ ، هیثرم  نارتوبک 
.دریگ یم  ارف  هدینت 

.مینز یم  اپ  تسد و  هنابیرغ ، یگوس  رد  هودنا ، همه  نیا  رارق  یب  ام  هک  رابب  هفقو  یب  ار  نامیاه  یگنتلد  ناراب ! يا  هآ 

بـش ار ؛ تراسا  ملظ و  ییادـلی  ياه  بش  دورن  نامدای  ات  .دورن  نامدای  زا  توراب  هلولگ و  ياه  ناراب  اـت  راـبب  اـسآ  لیـس  نیگنس و 
هراتس و یب  غارچ و  یب  ياه  بش  هرهلد ، یسپاولد و  مامتان  ياه 

.ار نزور  یب 

داب رد  ناشیرپ  ياه  لگ  هتخیر  ورف  نآ  »

دنناشوهدم همه  تداهش ، ماج  یم  زک 

داب ناتسم  بش  همین  همزمز  ناشمان 

« دنناشومارف دای  زا  هک  دنیوگن  ات 

ییاضر ناراب   / دیشروخ نارظتنم  ِنادیم 

...قشع راظتنا  دوب و  هعمج  و 

تساخ اپ  هب  درم 

تفر نادیم  هب  رگید  راب 

: درک هرگ  ار  تشم 

!« دیرادرب ار  هایس  ياه  هدرپ  »
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!« دشاب هار  رد  دیشروخ  هک  دیاش  »

.دش نیجع  مه  اب  هایس ، ياه  هیاس  هلولگ  دنخشین و  ِمخز 

.داتفا نادیم  ِشرف  گنس  رب  هدرک  هرگ  ياه  تشم  اب  درم 
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.دش يراج  اه  گر  زا  نوخ 

؛ یتشم هرطق ، ره 

: دروخ هرگ  مه  رد  تشم  رازه  رازه 

« هلذلا انم  تاهیه  »

« تسا رود  هب  نامتّمه  ِدیپس  زا  تملظ  یهایس  »

.دش زاغآ  هعمج  هسامح  و 

.تساخرب وس  ره  زا  ربکا  هّللا  ویرغ 

: دندش ادصکی  اهدایرف 

!« دیرادرب ار  هایس  ياه  هدرپ  »

!« دشاب هار  رد  دیشروخ  هک  دیاش  »

.دندروآ موجه  هایس  ياه  هیاس 

.دایرف هلولگ و  دوب و  نوخ 

؛ دش قاشع  هاگنابرق  هلاژ  نادیم  و 

.قشع خلسم  هب  هتفر  نایلیعامسا  ِهاگنابرق 

، ینابرق همه  نیا 

هعمج ِشوپزبس  ِراوس  کت  مودق  ساپ  هب  اهنت 

.دش قشع  ِنادیم  هلاژ  نادیم  هاگ ، نآ  سپ 

رظتنم ياه  هعمج  هتشارفا  ِتماق 

ییادیش ینیع  مّسجت 

هلاژ نادیم  و 
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؛ دش دیشروخ  نارظتنم  ِنادیم 

.ادهش نادیم 

ص:80

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


لضفلاوبا ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

رویرهش 1384  18

نابعش 1426  4

Sep.9.2005

نیدلاردب مظاکدمحم  / مالسلا هیلع  سابع  ترضح  قشع  هب 

.شدنک یم  شوخرس  دوجو »  » ِياراوگ معط 

.ناسنا ياهدرد  يوربور  دنارتسگ  یم  ار  ناهج  هشقن  زا  يا  هخسن  افش ، ياه  تسد 

.دننیشن یم  نشج  هب  ار  وت  ِروضح  یبآ ، ياهزاوآ  نوچمه  اه  سونایقا 

.وت مان  زا  تسا  ینشور  همه  اهنآ  هیثرا  دناوت و  هتخیرگ  هتسج و  حدم  هدنکارپ ، ياه  بآ 

.دنا هدش  فیدر  لالز  ِیفاوق  اب  هک  ییاه  لزغ  لزغ ؛ زا  ییاهراطق  نیبب ، ار  رون  زا  ییاه  هنیفس 

.دنروآ یم  تمارک  هتسد  هتسد  لایخ ، ياکزان  زا  روعش  رعش و  ِياز  ناراب  ناتشگنا  رس  هک  تسا  نینچ  نیا 

رد ياه  باتک  رانک  بدا ،»  » و تداشر »  » و تّوتف »  » دـندش و هدوزفا  نامیا  نشور  ياه  ساـبل  هب  تریغ »  » و اـفو »  » و راـثیا »  » هک رگنب 
ایند نونکا  مه  زا  دیاب  دنا و  هدیچیپ  يریلد  ِنوتس  رود  ات  رود  تّرسم ، زاّنط  ياه  گرب  هنارعاش ، ابیز و  هچ  .دندش  هدیچ  ناسنا  روخ 

.داد تداع  كاخ  رظن  تعسو  هب  ار 
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.تفرگ وخ  اه  بآ  ِییوخشوخ  اب  دیاب  کنیا  مه  زا 

!؟ دنکن هتوتیب  وت  هاگن  باتفآ  ریز  رگا  دراد  هچ  بش 

!؟ دزیخنرب تا  يدرمناوج  يارب  رگا  دزرا  یم  هچ  زور 

.تسایند مامت  هب  اه  یکاپ  مامت  هفراعم  هسلج  تندمآ 

.وت يوس  هب  درادنرب  یماگ  رگا  یسک  تسا  یتقایل  یب  زا 

.دوش یم  هدُرب  يداع  تمان  هک  تسا  هنامز  ِیگتفر  سپ 

، دوش دراو  نآ  رد  وت  شمارآ  هک  يا  هظحل  .تسین  كانـشطع  رگید  دوش ، جراخ  وت  سدـقم  نابل  زا  هک  يا  هژاو  مشاه ! ینب  رمق  اـی 
.تسین كانرطخ  رگید 

.دنا هتفر  نوریب  یکاپ  هلوقم  زا  دنا ، هدرکن  همزمز  ار  وت  مان  هک  ییاه  طش  اهایرد ،

.دندیپسور مایق  رد  دندورس ، دندوتس و  ار  تیاه  تسد  هک  ییاه  ملق  اهنت 

.هتخانشن ار  وت  هک  نیقی  مسانش ، یم  نم  هک  ایند  نیا  مالسلا ! هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای 

، ار وت  ینابرهم  هدوهیب ، هچ  تسا  هتـسشن  تیاکح  هب  تسا و  هدیـشک  تیاور  هب  ار  وت  شطع  مامتان ، هچ  نیمز ، كدنا  لابج  هلـسلس 
! نامز يادلی  ِبش  کی  رازه و 

.دز هسوب  تناتسد  ِلیاوا  رب  هک  تخانش  ار  وت  تیالو  ياه  بل 

.نام تیدودحم  مامت  اب  میراد ؛ یم  رب  بآ  وت  تفوطع  يایرد  زا  نانچمه  ام  و 

سابع ساسحا ، ِیبآ  میقم 

سابع سای ، غارچلُگ  ِماقم 

ناج هنشت  ياه  هّرذ  اب  وگب 

«!« مالسلا هیلع  سابع  ، » سابع ترضح  قشع  هب 

نابزرم ریما  / هام هام  تماق  تمایق 

هبار ایند  ياه  مشچ  نیرت  گنشق  دنراد  ...ددرگ  یم  رب  دیاس و  یم  رد  هناتسآ  هب  ار  شرـس  دیآ ، یم  هک  اجنیا  لازغ  ...ابیز  زا  رتابیز 
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.دنروآ یم  نیمز 

رب مالس  .دنشاب  تعاجش  رورغ  توطس و  همه  نآ  ِیبآ  نیشنمه  لالُز ، ییابیز  همه  نیا  دوش  یم  رگم  ...ریـش  رد  ریـش  وهآ ، رد  وهآ 
! ییاروها قشع  يا  وت 
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! نم زیزع  نم ، نابرهم  هام  نم ، هام  مسبت ، هسوب و  هدازماما  شرع ، دنلب  ياه  تماق  ياقآ  يا  وت  رب  مالس 

.ییابیز دیلوت  تیاه  بل  تسا و  دیشروخ  ياه  هدنخ  تا  یناشیپ 

.تسا قشاع  قیقد  يانعم  یسلطا  ریرح و  رد  هدیچیپ  هک  میوگ  یمن  اه  مشچ  زا 

هدنخ تسا ؛ میاد  لضف  تساه ، تمارک  همه  ردپ  نم  يارب  سابع  رهم ؛ هلیبق  نیا  ینوخ  نانمـشد  يارب  تسا  سابع  شمـسا  سابع ،
.شطع دودح  رد  تسا  یبات  یب  .تساه  یگنشت  همه  يادرف  يروبص ، ياه  تسد  نیا  ضحم ؛ تحالم  مامت ،

، تارف ياه  لخن  زار  هک  یتسناد  یم  وت  نم ! ياقآ  نکن  هیرگ  دـیمهف ؟ ار  هناگود  ریدـقت  نیا  دوش  یم  روطچ  یباـت ؟ یب  يروبص و 
.تسا دجن  ياهارحص  لازغ  نیا  ياه  مشچ  رد 

.تشون اه  تسد  نیا  اب  دیاب  ار  بآ  هروطسا  یتسناد  یم  وت 

.تسا يراوگرزب  همه  همانفرش  لضفلاابا  الوم ؛ نکن  هیرگ 

.رتدیشر تمایق  زا  شتماق  .اه  تداشر  همه  رادساپ  تساه ؛ تمارک  همه  هروطسا  لضفلاابا ،

.دوش یم  شا  هصالخ  قشع ، تسا و  قشاـع  تنیز  قوشعم  تریغ   » ...هنیدـم ياـه  هچوک  هتـسکش  خرـس و  تریغ  لـثم  تسا ؛ رویغ 
.یناوخ یم  ششوگ  رد  ناذا  مارآ  يراد ، هک  نابرهم  رویغ و  يا  هنیس 

تسین ییادخ  چیه  یکیدزن  رود و  هک  ییادخ  هب  دهد ؛ یم  تداهـش  وت  اب  درب و  یم  ناج  رد  ار  وت  مالک  ره  يرادیب ، ره  زا  رترادیب 
توبن قشع ، توبن  هب  دهد ؛ یم  تداهش  .همه  زا  رت  گرزب  هب  وا ، زج 

یتسه همه  هصالخ  وت  تیالو  هک  تتیالو  هب  وت  اب  دهد  یم  تداهش  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  دیـشروخ ، توبن  نامـسآ ،
؛ دیرخ نیمز  ناج و  ياهدـنویپ  رب  ار  قشع  تیالو  هک  تسا  يدرم  نامه  نیا  دـننادب  اه  هزین  مامت  ادرف  ات  دـهد  یم  تداهـش  .تسوا 

، ردارب مان  شا  یلزا  همانسانش  رد  هک  يدرم 

.دنراد ار  شلامج  رون  هطبغ  مه  اه  هراتس  یتح  هک  دنا  هدرک  رهُم  هناقشاع  تریغ  رب  نانچ  ار  یلو  هک  هن !

! دنک یمن  میاهر  هودنا  ارچ  دوش ، یم  هیرگ  هنشت  مادم  ملد  ارچ  گنشق  زور  نیا  مناد  یمن  نم 

.مسر یم  هورش  هب  مارآ  مارآ  مراد  اما  تسا  هام  دلوت  نشج 
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هدازربکا ریما  / ناتسمرس یقاس 

.خیرات راودا  هب  یماغیپ  ندناسر  رد  دریگ  یم  باتش  نامز 

.دوش یم  لیسگ  اه  نارود  رسارس  هب  اهداب  شود  رب  یتراشب 

.تسا هتسشن  ناراب  هب  شمارتحا  هب  ایند  مشچ  هک  دننک  یم  توالت  ار  یسک  مان  ناشیراج  همزمز  رد  اهدور 

.وا ناتسآ  رد  ار  یقشاع  مارحا  دنا  هتسب  تماق  دنا و  هداتسیا  اپارس  شهوکشب  تماق  مارتحا  هب  اه  هوک 

.تسا هدیئاس  ناتسآ  رب  رس  نامسآ 

.دراد یم  رب  ماگ  نیمز  رب  هک  ار  یهام  ار ؛ شهام  تماق  تسا  هدوشگ  شوغآ  نامسآ 

.تسوا تسم  نامشچ  هراظن  زا  تسمرس  ناهج  ار ، دنوادخ  دیوگ  یم  حیبست  درگن و  یم  وا  هرهچ  رب  نامسآ  لد  زا  هام 

هب ار  سابع  يانعر  تماق  هک  یتمایق  تساپرب ؛ یتمایق  یتسار  هب  .وا  ياشامت  هب  تسا  هدیـشک  تماق  نامـسآ  زا  یمتـس  رد  دیـشروخ 
.تسا هتساخرب  اشامت 

یفرط زا  باقن  مد  هدیپس  تشادرب  »

یفرط زا  باجح  نم  راگن  تفرگب 

نایع هتشگ  ور  هچ  زا  تمایق  تسین  رگ 

« یفرط زا  باتفآ  یفرط و  زا  هام 

نیا هک  غیرد  اّما  .تسا  هدمآرد  مطالت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نابل  رب  قوش  دنخبل  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  يروش 
دوخ رد  ار  یلع  مسبت  مارآ  مارآ  کشا ، تارطق  دیاپ و  یمن  يرید  دنخبل 

.دننک یم  لح 

؟» دراد یصقن  نم  كدوک  رگم  تسیچ ؟ يارب  تا  هیرگ  نینمؤملاریما ! ای  »

.دنراد نینبلا  ما  يارب  ار  خساپ  نیرتایوگ  یلع ، نامشچ  کشا ؟ زج  دراد  هچ  نتفگ  باوج  يارب  یلع 

ادج رکیپ  زا  هک  ار  یناتسد  دنیب  یم  كاخ ...  رب  مشاه  ینب  هام  شدنزرف ، هک  ار  ییاه  هقیقد  دنیب  یم  یلع  نامشچ  هنیآ  رد  نینبلا  ما 
دنیب یم  .دنا  هدیشکن  تیالو  ناماد  زا  تسد  زونه  اّما  دنا ؛ هدش 
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.مالسلا هیلع  سابع  ناشف  نوخ  مشچ  رب  دزیر  یم  کشا  هک  یکشم  شدنزرف ؛ تبرغ  تیمولظم و  رب  دزیر  یم  کشا  هک  ار  یکشم 

.دوش یم  راچد  ینیشن  كاخ  هب  مک  مک  هک  ار  يا  همیخ  دنیب  یم 

.تسا هتسکش  رمک  زا  سابع ، دولآ  نوخ  تماق  رانک  هک  ار  یهوک  مالسلا ، هیلع  یلع  راب  کشا  نامشچ  رد  دنیب  یم  نینبلا  ما 

شوخ دنا و  هدوشگ  نخس  هب  نابز  هک  دنتسه  کشا  تارطق  طقف  دنا و  هدش  لح  کشا  رد  اهدنخبل  مامت  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد 
...ار مالسلا  هیلع  نیسح  قشع  ناتسمرس  یقاس  ندمآ  دنیوگ ؛ یم  دمآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ینامسآ مسبت 

« اهلوان اساک و  ردا  یقباسلا ، اهیا  ای  الا  »

.سابع زبس  مودق  رد  ار  دوخ  رون  مامت  دناشفایب ، دهاوخ  یم  راب  نیا  قشع ، ...  هک 

! یتراشب هچ 

تیالو نامسآ  باتهام  تسا ؛ مالسلا  هیلع  سابع  نیا  کنیا  .راظتنا  دیسر ، نایاپ  هب  هک  دینک  ربخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دینک ؛ شربخ 
دشخرد و یم  البرک  نامسآ  رد  خیرات  هشیمه  ات  مالسلا  هیلع  يولع  تبارق  ساکعنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تایانع  وترپ  زا  هک 

.دنک یم  هقردب  شیوخ ؛ ینامسآ  مّسبت  اب  ار  رون  نیمزرس  نایهار 

رالاسهپس ات  دنناوخ  شا  لیاضفلاوب  دیوشب ! لد  زا  مغ  رابغ  هدودز و  ناهج  ماک  زا  تبرغ  یگنشت  هک  شتیانع  راید  زا  یمیسن  اشوخ 
ات دهد  یم  حـیجرت  تیفاع  لالز  هب  ار  تداهـش  یماک  هنـشت  هک  اجنآ  تسا ؛ ریظن  یب  لیدـب و  یب  هک  دنـسانشب  یتلیـضف  هب  ار  تّوتف 

.دراذگب شیامن  هب  ار  افو  توتف و  تمظع 

هیلع یلع  دـنزرف  وا  .دـیامزآ  یم  مالـسلا  هیلع  ـالوم  سرد  رد  ار  شیوخ  يزارفارـس  درخ و  یم  ناـج  هب  قشع ، ياـهب  هب  ار  یگنـشت 
.مالسلااهیلع نینبلا  ما  هنیدم ، زارفارس  نوتاخ  دنزرف  تسمالسلا و 

ثراو تسا ؛ مالسلا  هیلع  نسح  تمارک  مالسلااهیلع و  ارهز  تقادص  مالسلا ، هیلع  یلع  تعاجش  ثراو  وا 

یقشع تسا ؛ قشع  شخب  یتسه  قیاقد  مامت  فراع  هک  هتخوماین ؛ راقفلاوذ  نابز  اهنت  .لیاضف  مامت 
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یم دجو  هب  شمان  رارکت  زا  تشهب  دـنک و  یم  میظعت  شمارم  توتف  لباقم  شرع ، هک  هداد  جوا  ییاج  ات  ار  وا  ییایربک  تمظع  هک 
.تسا نامز  فالک  رد  هدروخ  ورف  ياه  هرگ  مامت  ياشگ  لکشم  وا  .دیآ 

افش تبرش  ار  ناملـسمریغ  ناملـسم و  شتباجا ، سونایقا  تسین و  ینایاپ  ار  شمرک  يایرد  هک  فیـصوت  هب  يزاین  هچ  ار  تورم  ردپ 
.تسا هدناشون 

.تسا هتفرگ  سابع »  » مان زا  ار  شیوخ  تمرح  هک  تسا  يا  هژاو  تریغ ،» »

.دودز یمن  ردارب »  » ینامسآ لامج  وترپ  زج  ار  شا  يرارق  یب  هودنا  دیشخب و  یمن  نیکست  ییوراد  ربص ،»  » زج ار  شا  ییایرد  لد 

الا : » دنک یم  رارکت  هک  دینش  دوش  یم  تسا ، يرادافو  رعـش  زا  هدنکآ  هک  ار  ترطف  ياه  همزمز  زونه  اما  تسا ؛ هتـشذگ  اه  لاس  ... 
!« اه لکشم  داتفا  یلو  لوا ، دومن  ناسآ  قشع  هک  اهلوان  اساک و  ردا  یقاسلا ، اهیا  ای 

! لضافوبا ناج ، الوم 

لضفلاوبا اقآ  افواب ، میرک 

لضفلاوبا اقآ  اخس ، دنوادخ 

تسوت دقرم  رذن  هک  مراد  یلد 

! لضفلاوبا اقآ  البرک ، ات  ربب 

! ناج الوم 

.دشابن وت  توتف  هولج  زا  یلاخ  ناهج ، ات  يدمآ 

.دلانب شیوخ  یناف  ییابیز  هب  باتهام ، ات  يدمآ 

! كرابم تدالیم 

.جیاوحلا باب  ای  تمرک ، ناماد  ام و  تسد 

یمرخ هفطاع  ما / هدرک  نیسح  رذن  ار  وت 

.يزابکاپ رمع  کی  تمالع  هب  میظعت ، تمالع  هب  ما  هداد  فاوط  شرس  درگ  ار  تا  هقادنق 

.ما هدرک  وا  كاپ  هاگن  رذن  ار  وت 
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.ییایب ایند  هب  قشاع  ما  هدرک  رذن 
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.منک ردارب  ینابرق  ار  تیاه  تسد  یشاب ، ملاس  رگا  ما  هدرک  رذن 

ناناوج دّیس  مالسلااهیلع ؛ ارهز  دنزرف  وا  ناوخن ؛ ردارب  ار  وا  هاگ  چیه  .تسوت  دّیس  الوم و  وا  هن ! هک  ردارب 

.نینبلا ما  نابز  نیریش  دنزرف  نم ، دنزرف  وت  تسا و  تشهب  لها 

.منک همزمز  ار  شطع  بآ و  ییالال  تیارب  بش  ره  ییایب ، ایند  هب  ملاس  رگا  ما  هدرک  رذن 

.دنک یم  متسم  تشهب  رطع  مسوب ، یم  هک  ار  تکچوک  ياه  تسد  نم ! يورهام  كرسپ 

.ما هدیمهفن  زونه  نم  هک  تسا  يزار  ردارب  نابرهم  نامشچ  اب  وت  کچوک  ياه  تسد  نایم 

نینبلا ّما  ناماد  رد  هک  تسا  هام  زا  يا  هراپ  راگنا  دیوگ  یم  دنیب ، یم  ار  وت  سکره  .دََرب  یم  ار  ملد  تا  هناکدوک  نیریش  ياه  هدنخ 
.هدیمرآ مالسلااهیلع 

.وگب میارب  قشع  زا  شطع ، زا  کشم ، زا  ادرف ، زا  تیاه ، تسد  هّصق  زا  وگب ؛ نم  اب  تیاه  مشچ  بیجع  زار  زا  ردام ! نابرهم  هام 

ار مارآ  رتسب  نیا  ردقچ  تسا ! ییاشامت  تیامیس  شمارآ  ردقچ  يور ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ناماد  رد  یتقو  نم ! يورهام  كرسپ 
! يراد تسود 

.دنک یم  رّونم  ار  هناخ  هداس  ياضف  هک  تسا  کئالم  جوف  راگنا  يا ، هدیمرآ  ردارب  ياه  تسد  يور  هک  منیب  یم  ار  وت  یتقو 

.دنروخ هطبغ  وا  ناج  هب  ملاع  يادهش  مامت  ادرف  هک  مزاسب  يدیهش  وت  زا  ییایب  ایند  هب  ملاس  رگا  ما  هدرک  رذن  نم ! يورهام  كرسپ 

ییاضر ناراب  / دناوخ یم  ار  وت  کشَم  رد  کشَم  یگنشت 

! ناهج ياه  بآ  ياقآ 

دندوب وت  راظتنا  رد  هزوک  هب  هزوک  اه  بآ 

تندمآ ِهار  هب  مشچ  اه  همشچ 

تناتسد يوجتسج  هب  اه  هناخدور 

.دناوخ یم  ار  وت  کشَم  رد  کشَم  یگنشت ، و 

ص:87

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنلب الاب 

.دوب هتسشن  راظتنا  هب  ار  تا  هتشارفا  ِتماق  مالسلا  هیلع  نیسح  يادرف  ياه  همیخ  دومع 

ار تدالیم  دندوب  هدرب  اعد  هب  تسد  مرح ، ناکدوک 

تنامشچ رب  هسوب  ِبات  یب  اهریت  و 

...يدمآ وت  و 

دش تا  یگنادرم  ِناریح  ایند  هدرکن ، زاب  مشچ  يدمآ و  وت 

دز تناتسد  تواخس  رب  هسوب  نازیر  کشا  یلع 

نینبلا ما  و 

.درک همطاف  ِنیسح  شکشیپ  ار  قشع  مامت 

! نیسح رادملع 

.دریگب تسناوت  یمن  مارآ  وت  ربتس  ياه  هناش  رب  زج  اروشاع  مَلَع  هک  تندمآ  داب  هتسجخ 

، تکرابم مودق  یب 

دوب یلاخ  تا  « ینیمی اومتعطق  نأ  هّللا  َو   » نینط زا  نادیم 

! رادملع داب ، هتسجخ  تندمآ ؛ داب  هتسجخ 

نادامار نیرسن  / نابات هام 

.يدناشن مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نابل  رب  ار  رهم  دنخبل  يدمآ و 

! يدرک باجتسم  ار  نینبلا  ما  زور  هنابش  ياهاعد 

! لضافوبا

، يدـمآ هک  وت  .دـش  نشور  تلاـمج  رون  هب  مشاـه  ینب  مشچ  يدـمآ ، هک  وت  .دـش  تحار  یتـسه  همه  لاـیخ  راـگنا  يدـمآ ، هک  وت 
.دش لماک  مشاه  ینب  هام  صرق  دش ؛ یباتهم  مشاه  ینب  نامسآ 
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، تیاه مشچ  .تسا  روک  ياه  هرگ  ياشگ  هرگ  ملاع و  هتسب  ياهرد  دیلک  دیدرت  یب  وت  ياه  تسد 

دفاکش و یم  ار  اه  لد  نیرت  تخس  بلق  دشوج و  یم  هک  تسا  تبحم  ناشوج  همشچ  نیرت  لالز 
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ناگتسخ يارب  ایب و  مالسلا ! هیلع  نیسح  ناکدوک  ياّقس  يا  کنیا  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  بل  هنشت  نونکا  مه  زا  تیاه  بل 
.روایب یتایح  بآ  دوخ  قشع 

، دنزب تکچوک  ياه  تسد  رب  هسوب  خیرات ، درم  نیرت  مولظم  ات  ایب 

! تریغ يوربآ  يدمآ ، شوخ 

يریما نیسح  !/ منامسآ دنلب  هام 

.دیدنخ یم  درک و  یم  هیرگ  هک  مدید  باوخ  هب  ار  هام  بشید ،

.دناوخ میارب  ار  وت  ییالال  مردام 

.دروآ نابز  رب  ار  تمان  مردپ 

؟ يا هدوب  هام  هیبش  وت  ارچ  یتسار ، متفا ؛ یم  وت  دای  منیب ، یم  هک  ار  هام 

.میوگ یم  شیارب  ار  وت  هصق  مور و  یم  هام  غارس  دریگ ، یم  هک  ملد 

: ما هدرکن  باختنا  ما  هصق  يارب  یمسا  تقو  چیه 

! مناد یمن  دنام ... ؟ یلاخ  شکشم  هک  یهام  دوب ؟ هام  هیبش  يدرم  دوب ؟ یلع  رسپ  هک  یهام 

نآ دـنامب ؛ هام  رون  طقف  ات  .منک  یم  توف  ار  اـه  عمـش  همه  .مریگب  دـلوت  هاـم  يارب  مهاوخ  یم  تسوت ؛ تدـالو  زور  زورما  یتسار ،
میوگ یم  تیارب  ار  میاهوزرآ  تقو 

.تسا جئاوحلا  باب  هک  یهام  يارب 

.ورس يدنلب  الاب  هب  هام ، ییابیز  هب  ینام ، یم  اه  یبوخ  یمامت  هب  وت 

.مرادن ار  شنتفگ  ناوت  هک  اهنآ  ...هوک و  يراوتسا  هب 

.ما هدروآ  هیده  وت  يارب  ار  ما  یناوتان  رقف و  مامت  منامسآ ! دنلب  هام 

.مهاوخ یم  يدیع  تسا ، دیع  بش  بشما  هتسکش ؛ اه  هصغ  گنس  زا  مکچوک  لد  منامسآ ! دنلب  هام 

.يدش یم  قرغ  نارود ، ماما  زا  تعاطا  رورغ  رد  هک  نامز  نآ  شخبب ، ام  هدز  مغ  لد  هب  ار  تسابیز  ياه  مشچ  هوکش 

رب ار  تنابرهم  ياه  تسد  .دنناهج  رورس  دننک ، یم  تعاطا  تیالو  زا  هک  نانآ  منامسآ ! دنلب  هام 
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.تسا هدش  دوبک  ناشندب  یجراخ ، نازابرس  ياه  قالش  ریز  رد  هک  راد ، ینازرا  هعیش  نامیتی 
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یجنپ هجیدخ  / لماک هام 

رد ینامسآ ، یتاظحل  هحوبحب  رد  كرابم ، یقیاقد  تسادق  رد  ادخ ، يابیز  ياهزور  زا  يزور 

.دمآ ایند  هب  هام ، دیزو ، یم  شرع  يوب  کچوک ، يا  هناخ 

.شوماخ هشیمه  ناهج  يور  رب  دوشگ  کلپ  هام ،

.یشومارف رد  هتفخ  ياه  مشچ  يور  هب  دوشگ ، کلپ  هام ،

.تفرگ مان  سابع ، دیسر و  هار  زا  هک  تشاد  مک  هام  کی  قشع ، هموظنم 

! مشاه ینب  هدنبات  رمق  مالس ،

! نیمز تاملظ  رد  ادخ  رون  نانشور  مالس ،

! ضحم تداشر  مالس ،

! تشاد نابرهم  ییاه  مشچ  رگا  دوب ، هدننام  وت  هب  هام  ردقچ 

! تشاد رگ  هزجعم  ییاه  تسد  رگا  دوب ، هیبش  وت  هب  هام  ردقچ 

.تشاد راوهوک  ییاه  هناش  رگا  دوب ، هدننام  وت  هب  هام  ردقچ 

! تشاد اسر  ورس و  یتماق  رگا  تسا ، کیدزن  وت  هب  هام  ردقچ 

.دراد اج  نامسآ  رد  هام ، هک  هنوگ  نامه  یتفرگ ؛ رارق  قشع  هموظنم  رادم  رد  يدیسر و  هار  زا  وت 

.ینک یم  بلط  رون  مالسلا » هیلع  نیسح   » دوجو باتفآ  زا  مشاه ، ینب  هام  وت  دریگ و  یم  رون  دیشروخ  زا  نامسآ ، هام 

! وت سدقم  دوجو  نانشور  زا  قشع  هموظنم  يادهش  دننک و  یم  رون  بسک  هام ، زا  نامسآ ، ياه  هراتس 

؛ لاله هاگ  تسا ، لماک  هاگ  هام ، فوخ ، هدرپ  رد  هاگ  تسا و  قاحم  رد  هاگ  هام ،

.یتسین قاحم  رد  يا  هظحل  چیه  رد  ایند ، رخآ  ات  وت ، اما 

! ینام یمن  ناهنپ  یفوخ ، هدرپ  چیه  نیب  رد  یتسه ، تیاهن  ات  وت 

.دننک یم  بلط  رون  تدوجو  زا  نیمز ، ناگراتس  ایند ، هشیمه  ات  یلماک و  هشیمه  وت ،
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یناخ میرک  هزمح  !/ قشع عولط  نیرتابیز 

ياه تسد  نینوخ  مسبت  يا  اروشاع ، هدرپارـس  رد  هفطاع  لصفرـس  نیرت  نابرهم  يا  باتفآ ، تعیاـشم  رد  باـتهام  ینارون  هاـگن  يا 
يا قشع و  عولط  نیرتابیز  يا  اهرجنخ ، یگدیرب  رد  هفطاع ،

.يرون یگرزب و  لصف  وت  ساسحا ! هدیرب  ياه  تسد 

هدروخ كرت  ياه  بل  مامت  هک  یتسیک  وت  .ییالببرک  ناتسقشع  باتک  تاحفص  نیرت  یسامح  وت 

.یتدایس زبس  نیمزرس  رد  قشع  يانیس  هنیس  وت  دندرگ ؟ یم  تحیرض  درِگ  رب  دنا ، هدمآ  قشع  نیشتآ  لحاس  زا  هک  هنشت  و 

.ینیرب تشهب  رد  ینامسآ  ياه  لاب  بحاص  وت 

.متس ناگتفخ  قرف  رب  يدوب  يا  هتخآ  ریشمش  نانوچ  وت  .یتسه  ییاهر  راظتنا  هنارت  نیرت  خرس  وت 

نوزفا تا  يدیـشروخ  تحاس  يارب  ار  نامدرم  شطع  يدیـشک ، شود  رب  هک  یبآ  کشم  درک و  رتدـنلب  ار  يدرمیاپ  ياپ  وت ، تّمه 
.داب هتسجخ  تتدالو  .تخاس 

داژن يدهم  دیما  / موصعم

تسا هدوب  مومأم  هدوب و  ماما  ره  اب 

تسا هدوب  موصعم  هک  دینک  نیقی  اّما 

يدز قرو  ار  بش  هک  یگلاس ت  دنچ  زا 

تسا هدوب  مولعم  وت  مشچ  نایم  زا  هام 

تسومه طقف  يدروخن ، هنشت  ِتارف  زا  بآ 

تسا هدوب  مورحم  وت  باسح  یب  لضف  زک 

لزا زا  تسا ، نیمه  لاب ؛ هک  ای  تسد  ای 
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تسا هدوب  موزلم  مزال و  دورف  جوا و 

شتروص هب  يدرکن  محر  هریت ! كاخ  يا 

؟ تسا هدوب  موسرم  وت  ياجک  رد  مسر  نیا 

تس يا  هزات  لصف  همّدقم  وت  نایاپ 

.تسا هدوب  موقلح  رجنخ و  ُرپ ز  هک  یلصف 

یمیظعلادبع همطاف  / بآ طوبه 

تسوت يافو  يایرد  تسین  یلاخ  کشم  نیا 

تسوت يالتبم  ناراب  کشم  نورد  مزمز 

تمشچ رد  کشم  هاگن  دش  شتآ  هک  الاح 

تسوت ياعد  تسد  اه  هچب  تاجن  اهنت 

تسا هتفر  اهتنا  یبات  هعرج  هعرج  وت  ياپ 

تسوت يادخ  يابیز  ریوصت  وت  تسد  رد 

دباوخ یم  دریگ و  یم  مارآ  نیمز  دراد 

تسوت ياج  هودنا ، هناخ  نیا  رد  هک  یتقو 

يرآ دش  باوخ  ایند  دروخ و  مه  رب  مشچ  کی 

تسوت يارجام  زا  طقف  ایند  شمارآ 

بآ طوبه  رد  تمشچ  ود  دریگ  یم  هجیگرس 

تسوت ياه  مشچ  رد  هثداح  گرزب  لیس 

دراب یم  زبس  تیارب  رخآ  هظحل  ات 

تسوت يارب  مغ -  ياه  هچایرد  نیمز -  کشا 
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رویرهش 1384  18

نابعش 1426  4

Sep.9.2005

زابناج زور 

داژن يدهم  دیما  / ناراگدای

.هاگلتق لادوگ  ات  همقلع ، هعیرش  زا  ...ماگ  دنچ  تسین ؛ رتشیب  ماگ  دنچ  هلصاف  تداهش  ات  يزابناج  زا 

شیپ دنداهن و  يزابکاپ  قبط  رب  ار  ناج  مسج و  رز و  ورس  دنویپ و  ناقشاع  .دروآ  شیپ  تشاد  هچ  ره  هک  ره  قشع ، هلاس  تشه  رد 
؛ تفرگرب يا  هفحت  یقبط  ره  زا  قوشعم  دنتشاذگ و  قوشعم  يور 

.ار نت  زا  يا  هّکت  نازابناج  زا  ار و  ناج  مامت  ادهش  زا 

.ربص نومزآ  تسا : هدیزگرب  رتراوشد  ینومزآ  يارب  ار  وا  قوشعم ، هک  يرادنپب ، دودرم  قشع  ناحتما  رد  ار  زابناج  هک  تاهیه  و 

ناگتشرف هاگ  هسوب  زابناج ، ياهاپ  ناتـسد و  یلاخ  ياج  .دنـشاب  هداد  نآ  رد  تماقتـسا  بات  ار  نافیعـض  هک  تسین  يا  هصرع  اجنیا 
شاداپ دننک و  یم  لوزن  نامسآ  زا  مد  هدیپس  ره  هک  تسا  یهلا 

.دنروآ یم  هیده  رهم  زا  يا  هسوب  ار  شربص 

دنا هداد  وا  هب  لاب  ضوع ، رد  دنا و  هتفرگ  ار  شیاپ  دنا ، هدناسانش  وا  هب  ار  نامسآ  ياه  هار  اما  تسا ، ناوتان  نیمز  رد  هچرگا  زابناج 
.دننک نّیزم  ار  توکلم  نامسآ  نادیهش ، لاب  رد  لاب  رشحم ، زور  رد  ات 
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دوب و زاب  ناقـشاع  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  ییاـه  لاـس  مّسجم  تارطاـخ  دـنا ؛ هساـمح  قشع و  ياـهزور  ناراـگدای  نازاـبناج ،
.دندوب ینیچلگ  مرگ  نیمز  ِنامسآ  رد  ناگتشرف 

رپ تسود  دای  هب  دنرپسب و  تداهش  میسن  هب  نت  رگید ، يراهب  رد  ات  دنا  هدنام  هک  دنراهب  میسن  هلفاق  زا  هدنام  اج  ياه  لگ  نازابناج ،
.مینادب ار  ردق  رپ  ياه  نامهیم  نیا  ردق  .دنیام  هدز  نازخ  غاب  نامهیم  يزور  ود  هک  دنا  هدنز  يادهش  نازابناج ، .دنوش  رپ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / دنلبرس روضح 

رفـس زا  تبیه ، رپ  زارفرـس و  هک  تمنیب  یم  .دوب  نامـسآ  نارفاـسم  زاورپ  يوس  هک  يرّطعم  ياـهزیرکاخ  سپ  زا  منک ؛ یم  تهاـگن 
.يا هتشگزاب  تمامت  همین 

.دورن نامدای  زا  عافد  سدقم  ياه  هناشن  ات  ینامب  وت  تساوخ  یم  ادخ 

تـسد رود  تزیخ ، هسامح  نشور و  نامـشچ  ات  يدـنام  یم  دـیاب  وت  .تسا  نامز  ناکم و  يارو  يزیچ  ندرک ، یگدـنرپ  مینادـب  ات 
.دوش یم  هصالخ  تا  یلاخ  ياه  نیتسآ  رد  نیمزرس ، نیا  مدرم  رورغ  .دشاب  تراشب  سوناف  ار  دولآ  هم  ياه 

.تسا روانش  تا  همین  همین  ياه  سفن  رد  قشع  گرزب ! يا  .تسا  هداتسیا  ینوفمس  هب  وت  ياه  ماگ  يادص  ار  ناشندوب 

.يود یم  تا  یهانگ  یب  ياه  هلعش  رب  شوایس ، نوچ  وت  هک  هنوگ  نیا  دوش ؛ یم  حالس  علخ  ناتسمز ،

.دبای یم  زبس  نینچ  نیا  ار  وت  یتقو  دروآ  یمن  رب  مد  زییاپ ،

.دنک یم  نامکربتم  تندینش  وگب ؛ نخس  ام  اب 

.تشاد دهاوخ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  بیس ، يوب  ییاشگب ، بل  رگا  هک  مناد  یم 

.دنک یم  ناوج  ار  ریپ  ياه  هچوک  نیا  تا  یبآ  ياهدنخبل  .دنیآ  همزمز  هب  ار  ناراب  دورس  کشخ ، ياه  لصف  نیا  ات  نزب  یفرح 

ناوت کیرات ، درگ  هزره  ياهداب  هک  يرگنـشور  غارچ  نآ  وت  .دـنا  هداتـسیا  ریبکت  هب  اه  تخرد  نیرت  لاسنهک  ار  تا  يراهب  تماـق 
.دنرادن ار  تا  یشوماخ 
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دهاوخ ندـیبات  يدـبا  يدیـشروخ  ناـمیور  شیپ  يروآ ، ناـبز  هب  رگا  هک  تسا  يزار  وت  بلق  رد  هک  مناد  یم  درد ! ناتـسهوک  يا 
.تفرگ

.تسین یمهرم  زاورپ ، زج  ار  تا  یمخز  رپ  لاب و  هک  دبات  یمن  رب  تا  یکالفا  تعسو  ار  یکاخ  ياه  هیناث  نیا  هک  مراد  نامیا 

.دخرچ یم  ناهد  هب  ناهد  تدنلب  مان 

.دننک یم  هدجس  اه  هراتس  نیرت  ینارون  ار  تا  یناشیپ 

.دندرگ یم  وت  هاگن  رادم  رب  اه  هرایس  مامت 

.دنریگ یم  وت  ياه  تسد  زا  زاورپ  همانیهاوگ  ناهج  ناگدنرپ 

رب ار  مالسلا  هیلع  سابع  ياه  تسد  ییوگ  يا ؛ هدرک  سح  تناج  هشیش  رب  ار  جئاوحلا » باب   » روضح دیشروخ  هک  يا  هرجنپ  نآ  وت 
تدنلبرـس روضح  نطو ، ياه  هچوک  يدرب ! هاگنابرق  هب  ار  تا  یقـشاع  ياه  تسد  رارق ، یب  هنوگ  نیا  هک  يدوب  هدید  تارف  يراج 

.دیاتس یم  ار 

.دنرذگ یم  دیشروخ  هزاورد  زا  راودیما ، رورغ و  رپ  وت  باکر  رد  دنزومآ و  یم  وت  زا  ار  نتسیز  هنوگچ  كاخ ، نیا  نادنزرف 

يوسوم تاداس  هفطاع  / رون ناحتاف 

وت اب  دیـشروخ  نونکا  یلو  يورب ؛ دیـشروخ  رادید  هب  ینک و  رذگ  ناطیـش  یهایـس  ناخ  تفه  زا  هک  يدوب  هدرک  دهع  شیپ ، اهلاس 
.دیا هتسب  نامیپ  مهاب  امش  تسا و  رفسمه 

یم ادـخ  دزن  ار  تا  یتسود  ماغیپ  اه ، میرکای  هک  یماگنه  ار ، وت  دـنک  یم  هراظن  تا  یگدـنز  نیبرود  زا  ناناج  مشچ  شیپ ، اـهلاس 
.دندرب

ناطیش گنج  اه  لاس  ياغوغ  تا ، هرهچ  توکـس  مسبت و  .مدرک  ساسحا  ار  وت  نم  درک ، نشور  ار  تلد  سوناف  ادخ  هک  مد  نامه 
.دیمهف ناوت  یم  تا  هرهچ  زا  ار  نیا  تسا ؛

یتفر يراهب  لابقتسا  هب  وت  .يدرک  زاورپ  لد  مشچ  اب  هشیمه  ات  يدز و  هرهچ  رب  توکس  گنر  هک  یتقو  مدیمهف ؛ ار  وت  مشچ  يایح 
، یتفای ار  نآ  یتقو  دوب و  هتشگ  دیدپان  ناتسمز  فرب  نایم  رد  هک 
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.یتشاذگ اج  راهب  حتف  ناشن  هب  ار  تدوجو  زا  یمین  یتشادن ، يزیچ  نامیا  زج  تراب  هلوک  رد  نوچ 

.یلصف نیا  هرمث  وت  نوچ  دیآ ؛ یم  وت  لابقتسا  هب  راهب  نونکا 

داژن يدهم  دیما  / ایهام

رومن هچقات  هی  يور  هنیآ ، ولج 

رولب گُنت  هی  وت  یهام  ات  هس  ود - 

هانگ یب  دیع  بش  يایهام 

هام ثم  رتگنشق ، یکی  زا  یکی 

ایهام هگنر  یباتهم  نوشنت 

ایهام هگنت  يراگنا  نوشلد 

نرادن سود  ور  ییاهنت  ایهام 

نرادن سوباک  تقاط  ایهام 

ننیب یم  باتهم  وغارچ  بابح 

ننیب یم  باوخ  وت  ور  ایرد  ایهام 

نرادن رواب  وراگُنت  ایهام 

؟ نرایب رد  رس  يزور  هی  هش  یم  یک 

 - هن یلو  نتسین ، يراگنا  اه  هشیش 

 - هن یلو  نتسیاب ، دیاب  ایهام 

اه هشیش  هب  هروخ  یم  یه  نوشرس 

اه هشیمه  زا  هنیمه  نوشراک 

هن دیشک  سفن  طقف  نوشراک 
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هن دیشک  سفق  وت  ایرد  سکع 

هلّدبم نوشسابل  ایهام 
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.هلوات نیدیدن ؟ ونوشاکلوپ 

ایهام نتسکش  وگُنت  شیپ  بش 

ایهام نتسَج  هراب  هی  سفق  زا 

هشدوخ نتفنش ، ور  ایرد  فرح 

.هشدوخ نتفگ : ندید و  ایهام 

هفد هی  ندید  ور  ایرد  ایهام 

...هفد هی  ندیسر  وهار  همه  نیا 

؟ ور ایهام  هزات  مسا  متفگ 

.ور ایهام  هزانج  نیرادرب 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش

رویرهش 1384  19

نابعش 1426  5

Sep.10.2005

نیدلاردب مظاکدمحم   / سدقم شمارآ 

توعد لّزغت  دیما و  مّسبت و  ياه  هچتخرد  زا  یشیامه  هب  ام  دنتسه و  تا  یناشیپ  ِقارـشا  ِيوگدماشوخ  نافرع ، زبسرـس  ياه  تشد 
.میا هدش 

، درک رپ  ار  چوپ  ياه  هلـصاف  تفر ، ناوت  یم  توترف  ِناهج  زا  يا  هیقب  ياـشامت  هب  وت  ياـهاعد  زا  يا  هتخودـنا  اـب  اـهنت  يا و  هدـمآ 
یتقو دـنراد ، یلـصاح  هچ  هشیدـنا  ِناتخرد  هشیمه  کیربت  اـّما  تفگ : کـیربت  دـیاب  .درک  یلاـخ  شیوشت  هغدـغد و  زا  ار  شیوخ 

ِگرب گرب  هب  دنشاب  هدرواین  ون  زا  ینامیا 

؟ تا « هفیحص »

.دزیر یم  يویند  ياه  هیناث  خلت  هقئاذ  رد  ار  تیاه  هدجس  دهش  وت  هفیحص 

لّمجت و رـصع  زا  هدمآرب  ياه  هرهلد  ِیمامت  .تسا  مهرم  ار  ناسنا  تبرغ  هاگنیـسپ  ِياه  همدـص  تنابل ، حبـص  زا  هتـشارفارب  تاملک 
.دنز یم  هرگ  سدقم  فرژ و  یشمارآ  هب  تردقنارگ  تارابع  ار  دود 
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رد هزات  درب ؛ یم  یپ  شیوخ  ریقح  ياهدرد  هب  راگزور  هزات  يدرگ ، یم  زاب  هیالگ  یب  هوتسن و  نکفادرم ، ياه  هعجاف  زا  هک  یهاگ 
.تسا مک  دراذگب ، تقو  ردقچ  ره  نتفگ  وت  زا  يارب  هک  دبای  یم 

.از شتآ  زبس  مایپ  يا  تسین ، رت  مکحم  تتوکس  ِيراوتسا  زا  ییادص 

نامهف جک  هب  شیوخ ، یگراوآ  نتم  رد  ات  يا  هدمآ  .دنک  یم  مرن  ار  نالدگنس  گنس و  لد  هک  تسوت  راتفگ  رد  تبالـص  اهنت  نیا 
میظع تلاسر  زا  یشخب  نیا  هک  یشخب  ناماس  بش  ِناشوغآ  مه  ماش و 

.تسوت

، هدارا يور  زا  يدنخبل  اب  تسا  یفاک  هک  تسین  هاگآ  تا  ییاسراپ  ییاناوت  تنامیا و  دادعتـسا  هب  یـسک  مالـسلا ! هیلع  دابعلا  نیز  ای 
.يزیر ورف  ار  بش  رصق  يا ، هراشا  اب  ینکش و  مه  رد  ار  متس  ماش  خاک 

.دنبای افش  ات  دناوت  زا  یهاگن  مین  جاتحم  نالدْرامیب ، نیا  ِدوخ  هک  نآ  لاح  دنا و  هدناوخ  رامیب  ار  وت  راتفگ ، رد  هدیجنسن  ِناهیفس 

! مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 

نابزرم ریما  / قارشا نیمراهچ 

ياـه تونق  ِیناراـب  هکنآ  یب  مسرب ؛ لزنمرـس  هب  مناوت  یمن  دوش و  یمن  يزیرگ  وـت  زا  هک  مناـج ، رد  هدیـسر  يدـح  هب  كولـس  ارم 
رابهودنا یگتسکش  منت و  ياه  یگریت  همه  نیا  يامنهار  وت ، نشور 

.دشاب محور 

تدابع ماما  زا  مهاوخ  یم  روط  نیا  هک  هدرسفا  میاه  گر  رد  يراج  تدابع  مادک  میوج ؛ یم  ار  میادخ  ما ، هدرک  مگ  ار  مدوخ  نم 
؟ مریگب تعافش  اه ،

يروبص ياه  هناش  اقآ ! مناد  یم  .مزیوایب  اهارفا  تماقتسا  هب  تماق  ترس  تشپ  مشاب ، قیال  رگا  مهاوخ  یم  مالـس ! رای  نیرت  نابرهم 
جارعم وت  ياه  مشچ  اّما  تسین ؛ مه  اهداشمش  ردق  ما 

؛ تسوت دالیم  زورما  اقآ ! ...زامن .  همه  هب  منزب  لز  مریگب و  وضو  طقف  تزامن  ياـه  هنارک  یب  ياـپ  يراذـگب  رگا  دوش ؛ یم  مکولس 
...زامن تنیز  نیلوا  تماما ، قارشا  نیمراهچ  موصعم ، هلفاق  نیمشش  دالیم 

.نابرهم هام  یشاپ ، یم  هراتس  اعد ، نامسآ  رب  مد  هب  مد  وت  ...رگید  ییاهزور  هسلخ  يوب  زا  دوش  یم  رپ  داجس ، هداجس 
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هفیحـص یهد  یم  مدای  دـنزرلب ؟ شلوا  فرح  تاکرب  زا  میاه  هناـش  هک  میوگب  روطچ  ار  هّللا » مسب   » یهد یم  مداـی  اـقآ ! میوگ  یم 
؟ تسا یقشاع  روط  تخرد  مادک 

.وت قشع  شتآ  رد  تساه  سونقق  دالیم  زورما 

؟ دننز یم  هزات  لاب  نامسآ  هب  هنوگ  نیا  هک  دنا  هدوب  تزبس  یناوخ  هروس  مادک  رتسکاخ 

! یسرب تسود  هب  ات  یحو  نیمزرس  يوس  نیا  زا  قشع ، هناخ  هب  یتفر  یم  هدایپ  ما  هدینش 

اب نک و  ُرپ  ار  نامتیانع  راب  هلوک  لکوت ، زا  تسا ؟ هنوگچ  ّالوت  هک  هدـب  ناـشن  دـشک ! یمن  ناـمیاهاپ  میراد و  بکرم  همه  نیا  اـقآ !
! تعافش ار  ام  تا ، ینامسآ  قشع 

.دنیشنب نیطایش  وید و  ناج  رب  رکذ  بقاث  ياه  باهش  ات  يا  هدمآ  تسا ! کچوک  ردقچ  دیشروخ  ممهفب  ات  يا  هدمآ  وت  مناد  یم 

.دنیشنب نیگمغ  ياه  هبیرغ  رس  رب  تیاه  تسد  یتوکلم  ریدقت  هک  يا  هدمآ 

تکرب هب  يدمحم ؛ لگ  دنشاپ و  یم  سای  دنراد  اه  هداجس  اه ، كولـس  اه و  هدجـس  نابرهم  ماما  اه ، عوکر  اه و  هیرگ  روبـص  ماما 
.درک یهاوخ  ناشسیدقت  هک  نیا 

؟ دنراد هنال  هناورپ  رازه  نیدنچ  وت  يابع  رد  وگب  ییآ ، یم  هک  الاح 

؟ دنور یم  دیشروخ  هب  وت  تشگنا  رس  هراشا  مادک  زا  اهوتسرپ  وگب 

.مریگب وت  ياه  تسد  زا  ار  میاه  مشچ  ياه  لاؤس  همه  باوج  مهاوخ  یم  زورما 

ادیـش لبُلب  نارازه  وا  ياـهاعُد  اـب  هک  میوگب  ار  يدرم  دـلوت  هصق  مدوخ  يارب  مهاوخ  یم  زاـغآ ! ياـه  هیناـث  رد  يراـج  تمارک  يا 
.دنوش یم  دلوتم 

کی مورب  مهاوخ  یم  .دسوب  یم  ار  شیاه  تسد  هناتسآ  رکش ، اّما  تسا ؛ مخز  نارازه  ثراو  هک  میوگب  يدرم  زاغآ  زا  مهاوخ  یم 
ماما نیمراهچ  هنارکش  هب  منک و  زاب  ار  هفیحص  دجسم ، جند  هشوگ 

.منک هدجس  قارشا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  تدابع / هنیآ 

! شیاه هدجس  ِسپاولد  كاخ ، تسوا و  تدابع  گنتلد  زامن ، ییوگ 

! شیاه تسد  مّسبت  راظتنا  رد  هفیحص ، تسوا و  ّمنرت  رظتنم  اعد  ییوگ 
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! شیاه هبطخ  هولج  راظتنا  رد  اه  هژاو  تسوا و  نامیا  هنییآ  داهج ، ییوگ 
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! شلد مخز  نارگن  لد  مالسلااهیلع ،» بنیز   » تسوا و ییاروشاع  ياه  هلان  سپاولد  نابیرغ ، ماش  ییوگ 

؛ شهاگن همادا  رظتنم  البرک  تسوا و  روضح  رظتنم  اروشاع  ییوگ 

! دزومایب شوماخ  ياه  لسن  هب  ار  ندیشیدنا  ینارون  ندید و  ینارون  هک  یهاگن 

لامج هب  دیشروخ ، دنک و  یم  عضاوت  شمان  تمظع  لباقم  نامسآ ، هک  ییوناب  دهد ؛ یم  ونابرهش »  » هب ار  یتراشب  ینامسآ ، شورس 
.درب یم  کشر  شا  يونعم 

.تسا رّطعم  البرک »  » نوچمه سدقم و  هفیحص ،»  » نوچمه شکرابم  مان  هک  ییوناب 

نامـسآ ینازرا  ار  شیوخ  تیادـه  نامک  نیگنر  دـنک و  یم  عولط  تیالو  یناـفرع  قرـشم  زا  هک  ار  يرون  عولط  دـهد  یم  تراـشب 
! دنک یم  ناریا » »

؛ دنـشاب خیرات  رد  ریظن  یب  یتمظع  روهظ  دهاش  ات  دروآ  دهاوخ  دیدپ  نایـسراپ »  » لد رد  داقتعا  نامیا و  زا  دـیدج  یلـصف  هک  يرون 
.یهلا تموکح  نیرت  یقرشم  روهظ 

راوربمایپ و شتدابع  هک  دلابب  يدوجو  هب  دلابب ؛ توبن »  » نادنزرف دوجو  هب  نامسآ  ات  دیآ  یم  تدابع  هناقـشاع  ياه  هفیحـص  يالوم 
.تسا راو  یلع  شملح 

.تسا مالسلا  هیلع  ینیسح  شتماهش  مالسلا و  هیلع  ینسح  شتمارک 

.تسا نکش  تب  شنایب ، نیشتآ  تاملک  مالسلااهیلع و  ارهز  نانخس  هنییآ  شیاه ، هبطخ 

.تسا مالسلا  هیلع  میلک  مالک  شمالک  مالسلا و  هیلع  لیلخ  راقو  شراقو 

.تسا زومآ  سرد  مالسلا  هیلع  بویا  شدوجو ، ییابیکش  زا  تفگش و  رد  مالسلا  هیلع  احیسم  شا ، یسدق  سافنا  زا 

.تساروشاع هوکشب  هنییآ  شمالک ، هفیحص  البرک و  هسامح  دنب  بیکرت  شروضح ،

.شیاعد ّمنرت  زا  اه  یتیبود  نیرت  هناقشاع  دوارت و  یم  شهاگن  مّسبت  زا  اه  لزغ  نیرت  هنافراع  هک  لد  روشک  ریما  نیرت  شیورد 

.دزومایب یگدنبات  سرد  ار  نامسآ  ات  دیآ  یم 

.دنک ظفح  تلاهج  بیسآ  زا  ار  نیمز  ات  دیآ  یم 

.دننامن شیاین  یب  نمؤم ، ياه  لد  ات  دیآ  یم 
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.دشاب هتشاد  یگدنز  همادا  يارب  يا  هناهب  البرک  ات  دیآ  یم 

.دلانب نتشیوخ  یگریت  تعسو  هب  ماش  ات  دیآ  یم 

.دشاب ام  ینامداش  يارب  هزات  یتصرف  ات  تقلخ ، ِنیریش  تاظحل  نیرت  یقرشم  زا  دیآ  یم 

! الوم

! زورفا تقیقح  ِنادباع  ریس 

.تسا نیمز  راز  هیاس  شخب  ینشور  تروهظ  كرابم و  تروضح  لهج ! هطاحا  زا  یلصف  رد  نامیا  غارچلچ  يا 

! داب مادتسم  نامرس  رب  تفطل  هیاس  منتغم و  تروضح 

یجنپ هجیدخ   / شیاین يراج 

.دوش یم  دلوتم  ضحم » تقیقح   » دنور و یم  رانک  قیاقد  ياه  هدرپ 

.ینامسآ یعوبطم  يوب  دیآ ؛ یم  يا  هزات  يوب  تسد ، ارف  ياه  غاب  زا 

یم ارف  ییاهر  هب  ار ، ایند  ياه  هناورپ  مامت  هک  دفوکـش  یم  ونابرهـش »  » ناـماد رد  یتشهب  .تسا  تسمرـس  يا  هناـفراع  زوس  زا  میـسن 
.دوکر ییاهنت و  هلیپ  زا  دناوخ 

! ریگ همه  تا  ینابرهم  مالس ،

! يراج نامز  لد  رد  تا  یگشیمه  هودنا  مالس ،

! تاظحل قیمع  رد  شیاین  يراج  مالس ،

.دوش یم  نیشن  هت  ناهج  نهذ  رد  لاّیس ، يدوهش  تسدکی و  ِیلالز  رد  ینز ، یم  کلپ 

.دنفکش یم  اه  هفوکش  تهاگن ، هیشاح  رب  ینز و  یم  کلپ 

.دنریگ یم  جوا  تا ، ینابرهم  يادنلب  زا  میرکای ، اهدص  ینز و  یم  کلپ 

.دننک یم  مالعا  اه  تسدرود  ات  ار  تندمآ  هدژم  يروپیش ، ياه  لگ  تدورو ، ضحم  هب 

.دپت یم  اه  لزغ  بلق  تدورو ، ضحم  هب 
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.ار تا  هفیحص  هلعش  هلعش  ینک  دایرف  ناهج ، شوگ  راز  هبنپ  رد  ات  يا  هدمآ 
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رد ياه  ناشفشتآ  يراج  ياه  هزادگ  تا ، هدنزوس  ياه  هباطخ  دشک و  یم  ریوصت  هب  ار  زیخ  هلزلز  ياه  هوک  يراوتسا  تیاه ، هناش 
.ار ناروف  لاح 

.خیرات هتفخ  قیاقد  توکس  رد  قلطم  شیاین  زور  تسوت ؛ زور  زورما 

.اه ترفن  اه و  هنیک  زیرکی  شراب  رد  دتمم  ینابرهم  زور  تسوت ؛ زور  زورما 

.یلاها يدیق  یب  یلایخ و  یب  رد  تیمولظم  دایرف  زور  تسوت ؛ زور  زورما 

.دنامن رّسفم  یب  اروشاع  ات  يا  هدمآ 

.تساونین ِیگشیمه  هودنا  تیاه ، کشا  همادا 

.تسا هناورپ  ود  داتفه و  تیمولظم ، ریوصت  تیاه ، کشا  همادا 

! اسک لآ  ّتیمامت  ثراو  یتسه ؛ راهب  جنپ  ییابیز  وت 

نیمز تسا  يرید  اه ! هظحل  نایرج  رد  البرک  رادـتقا  يا  .ناتـسبات  رهظ  باتفآ  مره  زا  تسا  رت  هدـنزادگ  تا ، هلاس  یـس  هیثرم  زونه 
! يدمآ شوخ  .تسوت  ياه  مدق  ییاروشاع  گنهآ  راظتنا  مشچ 

يریما نیسح  / تسا قشع  دالیم  وت ، دالیم 

.دنز یم  فد  گنچ و  هب  ارم  لد  ياغوغ  یسک 

.هتفرگ یقیسوم  گنر  مزامن 

.منیشن یم  لزغ  منرت و  رد  هدجس  دص  ود  هدمآ و  عامس  رد  زاین  دص  ود  مناوخ ؛ یم  زاوآ  مایق  دص  ود 

.يدرک شا  هدجس  ابیز  وت  هک  ییادخ  هاگرد  هب  منک  یم  هدجس 

! ندوب يولع  يانعم  يا  ماش و  ناولهپ  يا  البرک ! خیرات  يا 

.ار وا  زامن  نیرخآ  یتشاد  ساپ  ابیز  هچ  يدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماغیپ  وت 

تیفاع دنب  رد  ار  مدرم  ینادان ، نان و  هک  ماگنه  نآ  تسا ؛ هزرابم  دایرف  نیرتهب  ینادان ، متس و  ربارب  رد  ادخ  زا  نتسج  هانپ  یتسار  هب 
.ددنب یم  راسفا  مدرم  یناسنا  ینید و  تریغ  رب  دادبتسا ، دننک و  یم  راتفرگ 
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.اعد ردپ  يا  زامن و  دنزرف  يا  تدیهش ، ردپ  وت و  نارای  رب  نیسحلا و  نب  یلع  وت  رب  مالسلا و  هیلع  نیسح  رب  ادخ  مالس 

اب ار  یگدنز  وت  .تموکح  نید و  یگناگی  زور  تسا و  داهج  زامن و  دنویپ  زور  وت ، دالیم  زور 

هار هیما ، ینب  دادبتسا  ملظ و  سرت  زا  ای  ناناملسم  تعامج  هک  هاگ  نآ  یتخیر ؛ رشب  ماک  رد  اعد  گنر 

تدابع تیونعم و  دندوب و  قرغ  گنج  مئانغ  ایند و  هقالع  رد  ای  دنتـشادن و  يراک  ایند  اب  دندوب و  هتفرگ  شیپ  يریگ  هشوگ  دهز و 
.دنتسناد یم  هناگیب  یگدنز  اب  ار 

.تسا زاین  زار و  دالیم  وت  دالیم 

.تسا هناقشاع  یگدنز  يانعم  وت  دالیم 

.تسا قشع  دالیم  وت  دالیم 
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نیقفانم تسد  هب  هللا  همحر  یندم  هللا  تیآ  بارحم ، دیهش  نیمود  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

رویرهش 1384  20

نابعش 1426  6

Sep.11.2005

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قشع يالصم  رد 

شوغآ رد  ار  شدوخ  دیشروخ ، حیلم  يامرگ  رد  رهش ،» رذآ   » درک و یم  شزاون  ار  ناتخرد  زبس  ياه  هنوگ  یمیالم ، میـسن  زورید ،
.دنتفر یم  الاب  رهش  ياهراوید  یلِگ  هاک  ياه  هنوگ  زا  هک  دندوب  قشاع  هشیمه  ياه  کچیپ  نیا  دوب و  هتخادنا  راهب 

.دوشگ مشچ  ردپ ، نآرق  تئارق  یتوکلم  ياوجن  ناذا و  يادص  نینط  نایم  رد  هّللا » دسا   » دیچیپ رهش  ياه  هنذأم  رد  هک  ناذا  يادص 
دش گرزب  ردپ ، هناصلاخ  تقادص  ردام و  هداجس  رطع  اب  و 

.دش گرزب  یمدرم  يادتقم  دیشک و  دق  دیشک و  سفن  بالقنا  ياپ  هب  اپ  و 

.دسر یم  قفش  نوخ و  ِرویرهش  هب  ات  دروخ  یم  قرو  ياه 1360  لاس  يور  میوقت  تشذگ و  اه  لاس  و 
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اب ینیمز  يا  هتشرف  رگید ، یتاعاس  ات  تسا  هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  قشاع  ياه  كرپاش  هدرک و  نت  هب  ار  دوخ  دیپس  نهاریپ  هعمج ،
.دوش عییشت  اه  نامسآ  تمس  هب  اهنآ  ياه  لاب 

، ناتخرد دشاپ و  یم  زیربت »  » ياه نابایخ  هتخوس  تروص  رب  ار  دوخ  ياسرف  تقاط  يامرگ  دوخ  ناوت  مامت  اب  هام ، رویرهش  دیشروخ 
.دنا هدرپس  اهداب  تسد  هب  ار  دوخ  درز  ياه  گرب 

هار هب  رهش  گرزب  يالصم  تمـس  هب  تسا و  هتخاس  روضح  يوضو  دوخ  نیرخآ  زامن  يارب  هدرک و  نت  رب  دیپس  نهاریپ  هّللا ،» دسا  »
؛ دتفا یم 

گرزب یعامتجا  يارب 

یلاعتم يا  هضیرف  هماقا  يارب 

مالسا تردق  ندیشک  خر  هب  يارب 

باتفآ بآ و  لسن  زا  ینامدرم  عمجت  رادید و  دیدجت  يارب 

یتوکلم يروضح  مالعا  یگتسبمه و  نالعا  يارب 

هعمج زامن  يادا  يارب 

* *

*

.تسا هدوب  يرایسب  ياه  هتفگان  اه و  هتشونان  زا  ولمم  هشیمه  خیرات ،

؛ داتفا هار  هب  درم  و 

خرس يریدقت  تمس  هب 

قفش نوخ و  بارحم  تمس  هب 

نیگنر خرس و  رسارس  يزاورپ  تمس  هب 

.دش یم  راپسهر  اجنآ  هب  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شیادتقم ، شیپ ، لاس  هدراهچ  هک  یهاگیاج  تمس  هب 

.دشکب رس  تداهش  تبرش  تدابع  بارحم  رد  دوب  رارق  هّللا » دسا   » لثم هک  دنداهن  مان  هّللا » دسا   » ار وا  و 
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.دوش هدیلام  تداهش  يانح  شیاه  تسد  رد  ادخ  كاپ  هاگیاج  رد  هک  دوب  رارق 

ندب اب  ات  دندوب  هدمآ  هک  دینش ؛ یم  ار  کیالم  لاب  يادص  ییوگ  دوب و  اپرب  ییاغوغ  شلد  رد  درم 

.دننک عییشت  تشهب  هب  نینوخ  ياه  سابل  اب  هراپ و  هراپ 
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: تسشن یم  اه  ناج  قمع  رد  شنیشنلد  يادص 

« ...مکرما مظن  هّللا و  يوقتب  مکیصوا  »

.دندرک نیگنر  درم  مرگ  نوخ  زا  ار  بارحم  یهلا و  رهق  زا  دندیسرتن  و 

.دیشاپ شزامن  هداجس  رب  هرطق  هرطق  تسب و  خی  شا  هدیکرت  اه  بل  رب  نوخ  دیکت و  شیاه  بل  رب  یهلا  مالک  رکذ 

دوب هلان  يادص  رجاهم و  ناغرم  نیزح  ياوجن  راب  نیا  دیبوک و  یم  زیربت »  » مدرم رس  رب  ار  شیامرگ  ياه  هنایزات  نانچمه  دیـشروخ 
.درک یم  رک  ار  نامسآ  شوگ  هک 

مق سدقم  ياه  كاخ  تمـس  هب  دش و  رپرپ  لدروک  نیقفانم  يزییاپ  ناتـسد  هب  هک  دوب  مالـسا  يابیز  هلال  یندم ، هّللا  دـسا  هّللا  تیآ 
یگنن هکل  دورب و  يدبا  باوخ  هب  ملاع  ود  یب  یب  راوج  رد  ات  دش  عییشت 

.دشاب قفانم  ناشوپهایس  هرهچ  رب 
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

رویرهش 1384  25

نابعش 1426  11

Sep.16.2005

نیدلاردب مظاکدمحم  / ازون روش  زا  هتخیگنارب 

دای بش ، شوماخ  مسج  رد  تسا و  يراج  هک  تسا  ناوج  کی  ياه  هناقـشاع  نیرت  ینامـسآ  نیمز ، لاـسنهک  ياـه  غاـب  هچوک  رد 
.ناور هک  تسا  ربمایپ  زیگنارهم  ِدیشروخ  زا  يا  هرابود 

.ناشفارطع دوش  یم  یناتسوب  ایند ، تارطاخ  باتک  و  زیوالد ؛ دوش ، یم  راهب  زا  رپ  اه  میوقت  هاگن 

ار هدناماج  اّما  ناوج  ياه  ماگ  ات  دـیآ  یم  هشیمه  گنر  هب  .هنیدـم  رد  تسوا  مان  زا  همه  نیا  تسین و  شیب  نیا  زا  یتسه  شیاجنگ 
.دناسرب شیاینزبس  ناماد  هب  ار  هدنامرد  اّما  كّرحت  رپ  ياه  تسد  دناشکب و  ادخ  هب 

يادف ار  شیوخ  یگتفکـش  چوپ ، ياه  شیاتـس  ارـس و  نیا  ِدـنیاشوخ  زا  رود  دـهن و  ّتبحم  نیرترب  ياپ  هب  ار  شیوخ  ِییانعر  ات  ... 
میسرت ردپ ، ياه  هژاو  ّرُد  هب  وا  نداهن  رس  .دیامن  قشع  نیرتالاو 

.تسا مارتحا  زا  یّمهم  سرد  بدا و  یعقاو 
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ّتلذم هب  ار  بش  هتسب  ياضف  ردپ ، باکر  رد  اپ  يرازگساپس ، نیمه  تازاوم  هب  ات  هدمآ  وا 

تسیز ياه  نایرش  رد  ار  نافرع  زبس  يادن  ات  هدمآ  .دریگب  ندیزو  زاونلد  یعشعشت  ات  دنکفیب ،

.میونشب شتوکس  زا  یّتح  ار  نآرق  فافش  ياه  هگر  دنکارپب و 

! دوش یم  فراعت  ینیریش  ِياه  مّسبت  هچ  ازون ، روش  زا  هتخیگنارب  مسارم  ریگ و  همه  ِجرفت  نیا  رد 

رپ ِینـشور  هب  هک  تسا  نهذ  لاک  ياه  هویم  روط  نیمه  دـنهد و  یم  َرب  هک  یکـشخ  ياه  كاخ  هچ  شابداش ، زا  رپ  ناهگان  نیا  رد 
.دسر یم  گنر 

.هدش هتشابنا  نآ  رد  نایصع  ههایس  مقر  همه  هک  دشاب  یکاخ  رب  دیون  هتفرگ ، یشیپ  یتیگ  ِیمامت  زا  هک  شدیپس  مان  ات  هدمآ  وا 

رپ هزات و  ياه  هشیدـنا  وا ، نیون  ناوج و  ياه  هدـیا  .دنرمـش  یمرب  ار  وا  لالز  رادرک  بقانم و  اه و  یکین  مشاه ،» ینب   » رخافم زونه 
.تسا دزنابز  هرامه  شتوارط ،

.دنناد یم  هیبش  تفوطع  ربمایپ  هب  ار  وا  دنمجرا  قطنم  ییوخشوخ و  يداهن و  ْكاپ  نابات ، ياه  هراسخر 

.قارشا هب  ور  ِياه  هرجنپ  رد  ریثکت  ياهدیشروخ  زا  دیزگ  تریح  تشگنا  دیاب  هک  تساج  نیا 

.دور یم  ابیز  تیاهن  یب  ات  هک  تسد  نیا  زا  يا  هرظنم  اب  دش  هدز  تفگش  دیاب 

گنسنارگ مرن و  ياه  هاگن  نیا  قرب  اه  هنیآ  ینازرا 

.حّرفم تشگلگ  نیا  رد  رورس  دجو و  ناسنا ، تاظحل  میدقت  و 

يدابآدوواد هموصعم  / ناراب شوغآ  رد 

.دولآ نوخ  غاد و  يزور  رد  دوش  یم  زاغآ  وت  ياه  مشچ  زا  هسامح 

.يدز ریشمش  ار  هثداح  دوپ  رات و  ردپ ، باکر  رد  هک  یتقو  وت ؛»  » ینعی تداشر 

.دنک یم  زاغآ  نتفکش  تنیتسخن ، ياه  هدنخ  اب  نیمز  و  نامسآ ، يوس  نآ  زا  يا  هناشن  اب  تشود ، رب  قشع  مَلَع  ییآ ؛ یم  زورما 

.دوارت یم  بیجع  یسای  رطع  تنامشچ  زا  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ هدنام  اج  تشهب  زا  يا  هکت  تدوجو  رد 
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هناخدور نیرت  مدقم  زا  تا  هشیر  .دراد  تبسن  ناشخرد  رود و  ياه  قُفا  اب  تا  هرهچ  يانشور 

.دروخ یم  بآ 

! ینتشاد تسود  ِگرزب  يا  دنیامن ، یم  کچوک  تتماق  شیپ  اه ، لخن 

.دتفا یمن  نیمز  ناهد  زا  تمان 

.تسوت یگشیمه  هرفسمه  قشع ، تا و  یکدوک  يزابمه  دیشروخ ، وت ، هنیرید  تسود  یگدازآ ،

.دنروخ یم  نان  وت  تعاجش  رازمدنگ  زا  برع  لیابق 

.دنا هتخود  تا  ییاهر  نوناق  رب  مشچ  ناگدنرپ ،

.شا يزیر  یم  ورف  ینکفا و  یم  هوک  هجنپ  رد  هجنپ  ییآ و  یم 

.دنشک یم  دق  هنیآ  زا  یناتخرد  تدیپس ، ياه  ماگ  ياج  زا  ییآ و  یم 

.دریگ یم  ندیراب  هراتس  زا  یناراب  ینیشن ، یم  هک  بسا  رب 

.دزیر یم  نامسآ  نماد  رب  هک  تسوت  هاگن  جاوما  باتهم ،

.تروص يدّمحم  تریس و  يولع  يربکا ؛ یلع  وت 

.دنهاوخ یم  هدیرب  هدیرب  ار  هعیش  ياه  سفن  هک  دزادنا  یم  نانآ  مادنا  رب  هزرل  تیادص ، .تسیدرمناوج  تنیئآ 

.يا هدیشون  ریش  راهب ، هنیس  زا  يا و  هدش  هداز  ناراب  شوغآ  رد 

.باتفآ رابت  زا  یخرس و  لگ  هریشع  زا 

.دنا هتفرگ  تیراع  هب  ار  تیاه  سفن  كاپ  ياوه  اه ، ناتسهوک 

گنرنوخ هحفص  رب  هک  تسوت  كانبات  ریوصت  مرحم  رد  مرحم  .دنناوت  یمن  ندورس  ار  تا  هسامح  دنلب  رعش  اه ، هژاو  نیرت  هنارعاش 
.دشخرد یم  اروشاع 

.تسا هتشاد  هگن  نابیرگ  رد  رس  ار  تارف  تساه  لاس  تا ، هدروخ  كرت  ياه  بل 

مبوکخیم اج  رب  هک  تسوت  تبیه  رپ  ياه  هاگن  ّدر  منز ، یم  قرو  هک  ار  خرس  رهظ  نآ  تاحفص 
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.یناهج ياه  لصف  تشهبیدرا  وت  .دنک  یم 

.دراد یم  او  شپت  هب  تمالک  دیشروخ  ار  اهزور  نیرت  يرتسکاخ 

.میشاپ یم  رون  ار  تا  هتسجخ  دالیم  تسد ، رد  یقشاع  ياه  سوناف  ام  ییآ و  یم  زورما 

.دنناوخ یم  زاوآ  ار  تندمآ  راهب  نیمز ، ياهدور  دننیشن و  یم  هنارت  هب  ار  تندمآ  زور  ینشور ، ناکواکچ  ییآ و  یم 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  قشع / هنیآ 

يادنلب زا  تدایرف  ویرغ  دـیآ  یم  زونه  اروشاع ! رهظ  رد  هدرک  بورغ  باتفآ  يا  نادـیم ، قمع  زا  تا  ییالبرک  ياون  دـیآ  یم  زونه 
.تخیسگ یم  مه  زا  ار  ناشناج  هتشر  شبیهن ، تساوخ و  یم  هزرابم  هب  ار  یفوک  نامیخژد  هک  يدایرف  نامسآ ؛

.دوب مالسلااهیلع  هنیکس  هاگن  زا  هدنکآ  هک  ییاه  همیخ  یلاوح  زا  تروضح ، رطع  دیآ  یم  زونه 

! درمناوج يالوم  تسوت ، تدالو  زور  زورما ،

.دوشب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  لامج  هنییآ  تا  هرهچ  ات  تساوخ  دنوادخ  هک  يزور 

.دیآ قوش  رب  باتفآ  تهاگن ، مسبت  زا  ات  تساوخ  دنوادخ  هک  يزور 

.دشاب هتشاد  وا  نوچمه  یتریس  مالسلا ، هیلع  یلع  هریبن  ات  تساوخ  دنوادخ  هک  يزور 

.ددرگ هدنکآ  تروضح  رطع  زا  هنیدم  ماشم  تساوخ  دنوادخ  هک  يزور 

شش تاولص ، رطع  .تسا  هللا  لآ  لد  رد  ییاغوغ  .دراد  نامأوت  ار  تیالو  توبن و  معط  هک  نیریش  يّدلوت  زور  تسوت ؛ زور  زورما ،
.تسا هتفرگ  ارف  ار  نیمز  نامسآ و  تهج 

دهاوخ كالفا  ناتستوهال  هب  كاخ  توسان  زا  ار  وا  شدنلب ، تمه  يزور  هک  تسا  يدولوم  يوگ  تینهت  نامـسآ ، شورـس  زورما ،
.دز دهاوخ  ياج  شرع  كرات  رب  ار  شهوکشب  مان  وا  .درب 

.دروخ یم  مقر  البرک  ددرگ و  یمرب  قرو  يزور  و  ... 

! ّتلذم كاخ  رد  ناشندیتلغ  نایفوک و  ریوصت ، رد  ریوصت 

! راقفلاوذ هسامح  يروآدای  دوب و  وت  ِیهللادی  تسد  ریشمش ، هب  ریشمش 

هنوگنامه داد ؛ یم  دنویپ  مه  هب  ار  هسامح  نامیا و  هک  عیدب  یـشقن  يدرک ؛ یم  افیا  وت  هک  دوب  یـشقن  تفگـش  رد  یتسه  راز  هولج 
.دوب هتشاذگ  اشامت  هب  ار  تیالو  توبن و  ییابیز  تیارآ ، لد  تماق  هک 

مه زونه  يدمآ ! یمن  نادیم  هب  رگا  دش ، یم  غورف  یب  هچ  البرک  نادیم  ناوج ! يالوم  درمناوج  ناج ، یلع 

.دزیر یم  ترسح  کشا  تا ، هرهچ  غورف  دای  هب  دنک و  یم  گنرد  دسر ، یم  البرک  نامسآ  هب  دیشروخ  یتقو 

.درک شا  نیشنلد  ياه  مّسبت  راوگوس  ار  كالفا  تسشن و  شهاگن  قفش  رد  نوخ ، یخرس  هناقشاع ، هک  يا  هرهچ 
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.تسوت تدالو  زور  زورما ،

.دیاتس یم  تاولص ، رطع  اب  هرامه  ار  وت  هوکش  نامسآ ، دلاب و  یم  دوخ  هب  تمان  يروآدای  زا  قشع  هک  ییوت 

هرعن : » اباهم یب  درک و  دوخ  راثیا  هدنمرش  ار  یگدنز  هک  یقشاع  روضح  هلالج » لج   » تسود ترضح  يوک  ناقشاع  رب  داب  كرابم 
«. دش ادیپ  يرگج  نینوخ  هک  قشع  دز 

یجنپ هجیدخ  / هناقشاع روش 

.دیآ یم  تسد  رود  زا  زاونلد  یمیسن  شوخ  يوب 

تاّرذ .دراد  یم  او  قوش  هب  ار  ایند  دزیخ و  یم  رب  ـالیل  ناـماد  زا  ربکا » یلع   » تبیه رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  دـیاش 
، تکچوک ياه  کلپ  هک  هاگ  نآ  دندمآ ، رد  عامس  هب  ار  تیاه  مدق  شوخ  يوب  كاخ ،

.دوش یم  زاغآ  هاگن  نیمه  زا  یگنادرم  دز ! مه  رب  ار  ایند 

.تفر دمآ و  يارب  دنشاب  هتشاد  يا  هناهب  اه  بش  اهزور و  ات  ییاشگ  یم  کلپ  وت 

.تراتفر رد  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم   » تمحر دود و  یم  تیاه  گر  رد  مالسلا ،» هیلع  یلع   » تریغ

.دنا هدیسر  مه  هب  وت  رد  لقع  قشع و 

راتفگ راتفر و  رد  دنیشنب  اشامت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابود  ایند  ات  تساوخ  یم  ادخ  مالسلا ، هیلع  نیسح  دنبلد  كدوک 
.وت

.درک عولط  تنشور ، هاگن  زا  باتفآ  يدوشگ و  کلپ 

.يوش یم  رت  کیدزن  البرک  هب  مدق  کی  وت  هک  دنازرل ؛ یم  ار  نامز  بلق  تا ، هراوهاگ  ناکت  ره 

.یناوخ یم  ارف  هناقشاع  يروش  هب  ار ، ایند  يزیخ و  یم  رب  گرزب  يا  هعقاو  نوچ  الیل ، ناماد  زا 

.قشع مایخ  ياه  نوتس  دنراد ، وت  تریغ  يراوتسا و  ياه  ماگ  رب  هیکت  .تسا  هتسشن  راظتنا  هب  ار  تیاه  مدق  تسا  يرید  البرک ،

؛ يدرک ریسفت  ار  قشع  وت  زیگناروش ! يرهظ  هرتسگ  رد  تداهش  خرس  ناذا  نّذؤم  يا  ناج ، یلع 

.يداهن دربن  نادیم  رب  مدق  هک  هظحل  نآ 

.دیشکن نوریب  فالغ  زا  یغیت  سک  چیه  ما  هدینش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  درف  نیرت  هیبش  وت  هک  نیا  هن  رگم  دمآ ؛ نادیم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک  نامگ 

؟ يدوب

.درک روراب  ار  كاخ  تیادص ،

.تلاصا ینعی  قشع ؛ ینعی  نیا  و  بلاطیبا » نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انا  « ؛ دیچیپ كالفا  هرگنک  رد  تیادص ،

! دیچیپ نامسآ  تفه  رد  هک  تسا  قشع  ياه  ماگ  يادص 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  شوغآ  رد  رون ، زا  يا  هقادنق 

! كدوک يابیز  هرهچ  رد  دمحم  شراوگرزب ، ّدج  رادید  قاتشم  مالسلا ، هیلع  نیسح  و 

! كرابم مالسلا ،» هیلع  ربکا  یلع   » ترضح سونایقا ، ود  ریثکت  هنیآ ، کی  رد  رون  ود  یقالت  دالیم 
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رایرهش نیسحدمحم  دیس  داتسا  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش کی 

رویرهش 1384  27

نابعش 1426  13

Sep.18.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / لزغت روش 

هب ات  داد  ابابردـیح  تسد  هب  تسد  ساسحا ، زبس  ياهرتچ  هیاس  رد  درپس و  اتـسور  یبآ  لالز  هب  لد  تشاد ، يرایرهـش »  » يوزرآ ... 
! دسرب نامسآ  يدروجال  نارکیب 

، زبس ياه  لّرغت  ندورس  درک ؛ ندورس  هب  زاغآ  دندورـس ، یم  راهب  رعـش  شیاهرابیوج ، ياوجن  هک  اباب  ردیح  هشفنب  رپ  ياه  هنماد  زا 
؛ مدنگ ياه  هناوج  يزبس  هب  خرس ؛ ياه  لّرغت  یبآ ، ياه  لّرغت 

نابرهم هاگن  زا  ندورس  درک ؛ ندورس  هب  زاغآ  .یشحو  ياه  هلال  یخرس  هب  اه ، همشچ  بآ  یلالز  هب 

.ردام تبحم  رپ  شوغآ  زا  ردپ ! ياه  تسد  يامرگ  زا  گرزبردام  نیشنلد  مّسبت  گرزب و  ردپ 

.اه نمرخ  ییالط  ياه  هشوخ  زا  ندورس 

.همشچ رانک  هدیشک  فص  ياه  هزوک  زا  ندورس 

! ناکدوک هدروخ  باتفآ  ياه  هنوگ  زا  ندورس 
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.قشاع ناپوچ  ین  زا  راسهوک ؛ لد  رد  هدیچیپ  يوهایه  زا  ندورس 

.یسورع نان  يوب  زا  زاس ، يادص  زا  ناسورعون ، نیشنلد  یکانمرش  زا 

...داد یم  نامسآ  تسد  يوب  تشهب و  يوب  نان ، يوب  هک  يا  هناخ  زا 

.دیچوک اتسور  زا 

؟ دیایب تسناوت  یم  رانک  قشاع  لد  اب  هنوگچ  اما  دش ؛ يرهش 

؟ دیادزب دوخ  لد  زا  ار  یگناقشاع  همه  نآ  رولبت  تسناوت  یم  هنوگچ 

هاگ چیه  هک  ار  ییاه  ییابیز  رانک  رد  ندوب  ار ؛ ندوب  ار ، یگدـنز  دوخ  رد  درک  یم  رارکت  دـیاب  دورـس ؛ یم  دـیاب  تشون ؛ یم  دـیاب 
.دنوش یمن  شومارف 

ار شیاهوزرآ  رصق  هک  يرایرهش  ریرس ؛ نودب  يرایرهش  لاوز ، یب  يرایرهش  تشاد ؛ يرایرهش »  » ياوه رس  رد  ییاتسور »  » ناوجون
.اه مشچ  رب  شمتس  راخ  هن  دنیشن ؛ اه  لد  رد  شدای  درگ  هک  يرایرهش  دزاسن ، نامدرم  لد  نوخ  زا 

، قشع ِییادیش  زج  رهم ، ِتفوطع  زج  شملق ، تاحشر  زا  هک  يرایرهش  ناریا ،» رعش  رایرهش  « ؛ دش رایرهش  نیسحدمحم ،» دیس   » و ... 
.دندش راگزور  رثا  نیرتراگدنام  شیاه ، لزغ  یگنادواج  دیوارتن و  لصو ، مّسبت  زج 

.دراد دنوامد  هک  تسا  هارمه  یهوکشاب  شمان  دای و  ناریا ، هدرتسگ  تالف  ياج  ياج  رد  زورما  و 

.دراد ابابردیح  هک  تسا  هارمه  یتفوطع  اب  دنراد ، نالبس  دنهس و  هک  تسا  هارمه  یتبالص  اب  دراد ، دنولا  هک  تسا  هارمه  یتمظع  اب 

تدابع هیآ  هیآ  ناشاه  تسد  لوات  هک  دنک  یم  تموکح  ییاه  لد  رب  رایرهش »  » مان دای و  زورما ،

.تباجن هروس  هروس  تسا و 

.دنز یم  ینابزمه  یلدمه و  زا  مَد  مه  زونه  ناشساسحا  ياه  هبلک  هک  تس  یناسک  يارآ  لفحم  مه  زاب  رایرهش ، رعش  زورما 

شون و رد  حلـص ، گنج و  رد  يداش ، مغ و  رد  هدوب ؛ ناشرانک  رد  اه  لاس  هک  تسا  هارمه  یمدرم  اب  مه  زاـب  رایرهـش ، حور  زورما 
.لّزغت زور  رعش ، زور  تسا ؛ ناریا  نارایرهش  رایرهش  زور  زورما  .اهنآ  یناوتان  ییاناوت و  رد  راگزور ، شین 
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ییاضر ناراب  قشاع / هدازاتسور 

دنک یم  بورغ  دراد  هدکهد  باتفآ 

.دنک یم  نورب  رس  اهربا  تشپ  زا  دراد  مک  مک  هام 

؛ مناوخ یم  يدابآ  ناکدوک  يارب  ار  وت  هّصق  نم  و 

درک تراد  هصغ  تفر و  هک  هنن » ناخ   » هصق

شیاه ینابرهم  و  همطاف » هلاخ   » هصق

اه هچب  بتکم و  و  میهاربا » الم   » هصق

.شیافصاب یلاها  و  بانگشخ »  » هصق

! مرسپ

.تسوت دای  هب  اباب » ردیح  »

هب هتـسب و  فص  شنارتـخد  یتـقو  دـنور  یم  دـنطلغ و  یم  مه  يور  ناـنک  شرغ  شیاـه  هناـخدور  جاوما  هک  یتـقو  تسوت  داـی  هب 
.دنا هداد  لد  جاوما  ياشامت 

.تسا هفوکش  لگ و  رپ  شیاه  هچغاب  یتقو 

.دور یم  تسد  رود  ات  اه » قیشاع   » زاس هلان  ياپ  هب  اپ  تمالک ، زوس  یتقو 

! مقشاع هدازاتسور  ِرسپ 

.تملق يافص  یگداس و  هب  شوخ  ملد  تسا و  مرگ  تا  ینابرهم  هب  متشپ 

! دناسرب وت  هب  دنا  هدیچ  تیارب  مناکدوک  هک  ار  یشحو  ياه  لگ  هتسد  میسن ، شاک 

! يدابآ هدنز  هشیمه  ِدرمناوج 

.يا هداتسیا  نم  مشچ  شیپ  نونکا  هک  هدشن  جک  نم  زا  تهار 

.تسا نم  اب  نامز  ره  تنیریش  هرطاخ 
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: منک یم  همزمز  ششوگ  رد  هتسهآ  درذگ ، یم  نم  ياپ  زا  هک  ره  انشآ ، هناگیب و 

رایرهش نم  ِرعاش  رسپ  »

« .دراذگ یم  مغ  يور  مغ  هک  تس  يرمع 
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نایرقاب دیمح  رعش / ِکلُم  رایرهش 

زا وت  درک و  اهر  ییاهنت  لحاس  نیرترود  رد  ار  وت  قشع ، نافوت  اما  ینیرفایب ؛ رگید  يا  هناسفا  يوش و  قشع  هوک  داهرف  یتساوخ  یم 
نتشیوخ ناشکهک  هب  يدیسر ؛ قشع  يریش  هار  هب  ییاهنت 

.شیوخ

.دوب كالفا  یبآ  گنر  هب  دوبن ؛ كاخ  گنر  هب  قشع ، اجنآ 

.یتسشن اشامت  هب  ار  تساسحا  زبس  شیور  تا  ییاهنت  نیمزرس  رد 

رب تیاه  لزغ  زبس  قریب  .نخس  نیریش  رعاش  يدش و  رعش  کُلم  ِرایرهش  .دیوارت  یم  تناج  ماج  زا  هک  ییاهرعش  يدورـس  هاگ ، نآ 
.دمآرد زازتها  هب  یسراپ  بدا  نامسآ  زارف 

؛ يدورس یم  يدرک و  یم  هیوم  نآ  هب  هک  دوب  هام  تا  هنارعاش  ياه  بش  تولخ  تبحص  مه  رایرهش !

ینیکست نم  لد  درد  هب  هام  يا  بشما  »

« ینیکسم نم  دردمه  وت  هام  يا  رِخآ 

؛ يدورس یم  یتخاون و  یم  یتخاس و  یم  ترات  هس  ياهرات  اب  ار  شیوخ  ياه  هیوگاو  یهاگ  و 

نم رات  هس  بشما  نم  راز  لاح  هب  دلان  »

« نم رات  ياه  بش  یلست  هیام  نیا 

یب زا  هک  تس  یجوم  لاـیخ ، دـننک و  یم  زاورپ  شنامـسآ  رد  قشع ، ناگدـنرپ  تسا و  هجاوخ  ياـه  لزغ  زبـس  گـنر  تیاـه  لزغ 
.دنیشن یم  اه  لد  لحاس  رب  دزیخ و  یم  رب  تیاهرعش  هنارک 

.دنام یهاوخ  هنادواج  هک  ییام  هنامز  ظفاح  وت  تس و  یندنام  وت  ياهرعش  رایرهش !

هدازربکا ریما  دنلب / يامه 

مشتآ رد  لگ  يا  وت  قوش  مه ز  لصو  رد  »

مشک یم  هچ  ینیبب  هک  يوش  یمن  قشاع 

دور یمن  وج  کی  هب  قشع  بآ  لقع ، اب 
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« مشتآ بآ و  زا  هتخاس  هک  نم  هراچیب 

ریزگان گرم ، دـننامه  هک  ناس  نآ  دوش ؛ یم  شا  هراـچیب  اـیند  دـش ، قشاـع  هک  سک  ره  هک  منک  رواـب  ار  تا  یگ  هراـچیب  هنوگچ 
بوخ يدیسر  لصو  هب  هک  وت  درادن و  لصو  زج  يریبدت  چیه  قشاع  .ددرگ 
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: میوگ یم  هچ  یمهف  یم 

تسیچ وت  زج  هراچ  ار  وت  راچد  هراچیب  »

« لاحم وت  ریبدت  يریزگان  گرم  نوچ 

؟ تسا هتفرگ  رارق  تکان  شتآ  تاملک  راصحنا  رد  ایند  هک  يدوشگ  تسد  رود  قفا  نیمادک  هب  ار  تیاه  مشچ  يدبا ! قشاع 

؟ ار يدبا  یهوکش  دنا  هدمآ  صقر  هب  تمالک  هنطنط  رد  تایبا  هک  يدرک  همزمز  ار  درو  مادک 

.تسا هدناود  هشیر  تحور  قامعا  رد  هک  یقشع  رب  گرتس  غیلب و  تسا  یهاوگ  لیدب ، یب  تسا  يا  هزجعم  وت  ناتسد  رد  رعش 

.منک وجو  تسج  تمالک  رد  ار  قشع  مهاوخب  هک  يدوب  نآ  زا  رت  قشاع 

.دوبن رو  هطوغ  يدبا  لزا  یقشع  مطالت  رد  زج  هک  دوب  یلد  رادماو  تا  هنیس 

نایهام هک  لالز  نانچ  نآ  لالز ؛ یقـشع  زج  تشادـن ؛ نایرج  يزیچ  چـیه  تحور ، هدـنپت  ياه  گریوم  رد  تنهذ و  گر  گر  رد 
يدورس یم  هناقشاع  وت  راعشا ، نیرتروشرپ  دلوت  نایاپ  ات  تحور  رب  تاملک  ماهلا  زاغآ  زا  .دندوب  روانش  نآ  رد  یگدادلد  ماف  خرس 

.داتفا یم  قافتا  نامز  تکرح  فالخرب  تحور  رد  ار  هچنآ  یتشاگن  یم  رت  هناقشاع  و 

دـنلبالاب و ياـمه  زا  يا  هیاـس  هک  اـجنآ  اـت  تشادـن ؛ اوأـم  نآ  رد  تا  یلزا  دوـصقم  دوـبعم و  زج  هک  یتـشاد  یمرب  ماـگ  یتـسم  هـب 
زا هک  ینیمز  یتایآ  لاّیـس  ناگژاو  دش  یحو  وت  هب  هک  دوب  اجنآ  .تانئاک  يدوج  ناکرا و  رب  دوب  هدنکفا  هیاس  اجنآ  قشع ، هبترمدنلب 

گرتس ناتسد  يرای  هب  دندوب ؛ هتفرگ  تأشن  نامسآ 

يدورـس شوخ  يدورـس و  هک  دوب  هنوگ  نیا  .تس  يدبا  یقاس  هک  نامه  .داد  وت  تسد  هب  ار  تتلاسر  ماج  دوخ  لزا  رد  هک  یـسک 
تسد رود  ات  ار  تمان  هزاوآ  دنتخادنا و  هلول  یناهج و  رد  هک  ار  یتایبا 

: يدوب یلع  قشاع  هک  ار  وت  دننک ؛ تا  يدبا  ات  دندرب  دندرب ؛ شیوخ  هارمه  هب  نامز 

ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامه  يا  یلع 

« ار امه  هیاس  همه  يدنکف  اوس  ام  هب  هک 
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یسراپ بدا  رعش و  زور 

داژن يدهم  دیما  / نامسآ ياهزار  نامجرتم 

ایربک فص  تسب  یسپ  شیپ و  »

« ایبنا شیپ  دمآ و  ارعش  سپ 

هب دنا  هدینـش  هک  نانچ  نآ  ار  قح  ياه  تمکح  هک  ایبنا  نوچمه  هن  نامـسآ ؛ ياهزار  نامجرتم  دنتقیقح و  نارگ  شرازگ  نارعاش ،
ییاه هنیآ  نانوچ  ار  قح  رون  هک  ایلوا  نوچمه  هن  دنروایب و  نابز 

.دنناباتب كاخ  حول  رب  امن  مامت 

رد بیغ  زا  دـنچ  یتاملک  دـیآ و  دورف  ناشناج  رب  يا  هقعاص  اـت  دـننز  یم  هسرپ  اـیند  توهرب  رد  دـنا ، هدـیدباوخ  گـنُگ  نارعاـش ،
.ددنبب شقن  ناشیاهلد  هحفص 

دنشاب هتسویپ  نایکالفا  هب  دنشاب و  هتسر  نایکاخ  كاخ و  زا  هک  دنا  ینامسآ  نادنچ  هن  .دننادرگرـس  نیمز  نامـسآ و  نایم  نارعاش ،
.دنشاب هدرپس  كاخ  هب  لد  دنشاب و  هدرب  رطاخ  زا  ار  نامسآ  هک  دنا  ینیمز  نادنچ  هن  و 

كالفا زا  يا  هشوگ  ياشامت  هب  ار  نایکاخ  ات  دـنوش  یم  يا  هچیرد  .دـننک  یم  اوجن  ناـینیمز  شوگ  رد  ار  نامـسآ  راـبخا  نارعاـش ،
.دننک نامهم 

ياه ماگ  درَگ  .دنا  تکرح  رد  ایلوا  ایبنا و  ناوراک  بقع  زا  ناهیقف  نامیکح و  نوچمه  نارعاش ،

.دننکفا یم  نامدرم  ناماد  رد  يدیراورم  نوچ  دننز و  یم  لقیص  دنریگ و  یم  رب  ار  نانآ 
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دننک و یم  راکش  بیغ  زا  ار  یتاملک  لایخ ، دنمک  اب  دننیشن و  یم   (1) «. دنا بیغلا  ناسل  همه  نارعاش  »

هیده کئالم  زا  ار  ناشتاملک  یخرب ، .دنهد  یم  شیامن  كاخ  نایدیعبت  يارب  نخس  زا  یسفق  رد 

.ناطیش هرجنپ  یخرب  دنوش و  یم  نامحر  هنیآ  یخرب  .دندزد  یم  نیطایش  زا  یخرب  دنریگ و  یم 

.مهو توهرب  ناگتشگ  مگ  یناطیش ، يارعش  دنا و  قشع  ماقم  هب  نالصاو  ینامحر ، يارعش 

.قیرط ناعطاق  یناطیش ، يارعش  دنا و  قیرط  نایداه  ینامحر ، يارعش 

(3) «. نیذلا الا   » شزاون هب  رختفم  دبا  ات  ینامحر ، يارعش  دنی و  (2)« ارعشلا و   » باطخ غوی  ریز  دبا  ات  یناطیش  يارعش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / رعش روش 

.رهمجرذوب زا  رتارف  یکدور ، زا  رتارف  نایلوم ، يوج  يوب  زا  رتارف  یتح 

«. یسراپ نیدب  مدرک  هدنز  مجع  : » تفگ هک  نآ  هلاس  یس  جنر  زا  رتارف  یتح 

.یسراف هژاو  نیتسخن  همزمز  زا  رتارف 

.ناتخرد شوگ  رد  میسن  همزمز  دوب و  رعش 

.قبنز سیگ  رد  هدروخ  هرگ  کچیپ ، ياپ  رد  هدروخ  هرگ  زییاپ ، ضغب  رد  هدروخ  هرگ  بان ؛ یتاظحل  دوب و  رعش 

.دیصقر یم  لغب  رد  هشیش  كالفا ، ات  كاخ  زا  هک  كات  دص  یتسم  دوب و  رعش 

.دز یم  انالوم  دیعسوب و  هب  اه  هنعط  ندیخرچ ، ره  رد  هک  هوکشب  یعامس  دوب و  رعش 

! تخومآ یم  يدعس  ظفاح و  هب  ّمنرت  هک  رابیوج  نارازه  ياوجن  دوب و  رعش 

.دورس یم  رعش  ایرد  دشاب ، وطسرا  هک  نآ  زا  شیپ 

.دوب یلیل  نونجم  رعش ، دیایب ، یماظن  هک  نآ  زا  شیپ 

.تخاون یم  ار  قشع  ياه  هنابیرغ  وهآ ، نامشچ  دزاسب ، لزغ  ییانس  هک  نآ  زا  شیپ 

، دوش رعاش  بئاص »  » هک نآ  زا  شیپ  .دوب  هتـسارآ  سوواط  رپ  اب  ار  اـه  هناـخ  هنییآ  رعـش ، دیارـسب ، هنییآ  زا  لدـیب » ، » هک نآ  زا  شیپ 
.دوب هتخاس  هفطاع  لپ  اه ، تسد  زا  رعش 
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.دوب هداد  لد  اباب » ردیح   » هبرعش دوش ، قشاع  رایرهش  هک  نآ  زا  شیپ 

.دوب هدیشک  یلاش »  » ناوسیگ هب  هناش  رعش ، دنک ، ینکش  بلاق  امین » ، » هک نآ  زا  شیپ 

.دوب هتفای  ّدلوت  رعش » ، » دیایب ایند  هب  رعاش »  » هک نآ  زا  شیپ 

.تسا هتخومآ  ناسنا  هک  تسا  دنوادخ  ياه  هناقشاع  زا  یتمسق  یهلا و  ریظن  یب  تبهوم  رعش ،

حور و اب  تشهب ؛»  » اب مدآ »  » عادو ياهزور  نیتسخن  زا  اه ، هاـگن  رد  يراـج  تفوطع  نیا  اـه ، لد  رد  ناـهنپ  تفارظ  نیا  رعـش ، و  ... 
.دش نیجع  شیاه  یگنابیرغ  اب  هارمه و  رشب  ناج 

یلالز شناگدنرپ ، يدازآ  زا  ندورس  تشهب ، هنادواج  راهب  زا  ندورس  درک ؛ زاغآ  ندورس  درپس و  رعـش »  » هب ار  شیوخ  تبرغ  مامت 
.شناتخرد يزبسرس  شیاهدور و 

رپ ياه  لگ  زا  دیارس  یم  تخرد ، زا  دیارس  یم  دور ، زا  دیارـس  یم  شیوخ ، ینامـسآ  ياهزور  نآ  هب  نتـشگزاب  يارب  زورما ، و  ... 
ناهج هطقن  ره  رد  زور  ره  شیاه  یبلط  هدایز  يارب  یمدآ  هک  رپ 

! دوش یم  بکترم 

دیارس یم  .نامز  ناج  رد  يراج  ياهدرد  زا  ناهایس ، تیمورحم  زا  دیارس  یم  قارع ؛ ناکدوک  زا  نیطسلف ، ناناوجون  زا  دیارـس  یم 
هدـیزگرب ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  گنر  اه ، گنر  نیب  زا  هک  یناهج  درد ؛ یب  رهاظ  هب  ناهج  نیا  دـبلاک  رد  ناـهنپ  ياـهدرد  زا 

.تسا

مه هب  ياه  تسد  رعش  زورما ، رعـش  .دیکچ  دهاوخ  شریـشمش  قرب  زا  تلادع  هک  يدوعوم  راظتنا  تسا ؛ راظتنا »  » رعـش زورما ؛ رعش 
اه يرانق  لگ و  داد  هب  هرابود  ات  تسا  تدحو »  » هدروخ هرگ 

.دراپسب اهابیوج  ياوجن  هب  لد  هرابود  ات  دسرب ،

بدا رعـش و  نییآ  زبس  زور  مالـسلا  هیلع  یهلا  یناربمایپ  تلاسر  نوچ  .زبس  یتلاسر  دراد ؛ اهرواب  مامت  زا  رتارف  یتلاـسر  زورما ، رعش 
.داب كرابم  تیالو  بتکم  ناشیدنازبس  رب  یسراف ،
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( جع ) نامز ماما  رصع ، یلو  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش هس 

رویرهش 1384  29

نابعش 1426  15

Sep.20.2005

نابزرم ریما   / هدروخ ناراب  ياهرصع  ياه  گنتلد 

تسوا هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ  »

« شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجک  ره 

.تاملک رد  دچیپ  یم  هیرگ  يوب  هتشون  نیا  رطس  نیلوا  زا 

.هدیچیپ مهایس  ریدقت  رد  نکممان  زور  مادُک  منادب  هک  نآ  زا  رت  بیرغ  مبیرغ ؛ اقآ !

.مدرگ یم  رب  یلاخ  ياه  تسد  اب  میآ و  یم  تباجا  هناتسآ  هب  تسا  نرق  هدراهچ 

، توکلم ات  کُلم  زا  هک  زورما  مه  نآ  تسین ؛ هیالگ  دنا ؟ هتـشون  وت  يارب  هک  تسا  يا  هناقـشاع  همان  نیمدـنچ  نیا  ناراب ، یناد  یم 
اه لسن  اه و  لصف  دوعوم  یجنم  ناشفارون  دنراد و  یم  رب  باجح 

 - ناهج هعمج  ماما  تسابیز -  اّما  ما ؛ هدینش  یسک  هچ  زا  ار  گنشق  ترابع  نیا  مناد  یمن  .دنتسه 

؛ دیـش ياه  لبُلب  لثم  مناوخب  دالیم  يارب  لزغت و  رانک  منزب  ُلپ  مهاوخ  یم  زورما  .متماق  زا  رت  هتـسکش  دـنا ؛ هتـسکش  میاهزامن  اـقآ !
! نم فضعتسم  هدید  اجک و  يروبص  ياپ  یلو 
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.دنک یم  میاه  هناش  راوآ  ار  خیرات  ياه  هلیم  اه و  نادنز  همه  دای  دراد  وت  یب  هبیرغ ، ِگنتلد  ياهزور  نیا  ماما ! یناد  یم 

! نافرع يدازآ و  هدازهاش  كرابم  تدالیم 

! شنیرفآ ياه  تیب  نیرخآ  رعاش  كرابم ، تدالیم 

، اه تشگنا  اه ، لد  بحاص  ...نامز  نیمز و  بحاص  ام -  همه  بحاص  نیمز ، ياه  گر  رد  يراج  تواخـس  يا  كرابم ، تدـالیم 
نیا دراد  لد  رخآ  اقآ ! دود  یم  شدوخ  يارب  دراد  ملق  تاملک !

! دسیون یم  هک  زا  دسیون ، یم  هچ  دمهف  یم  ملق ؛

.منیب یم  ار  دیرجت  ياه  غاب  دنوش و  یم  فافش  ممشچ  ياه  هشیش  مسیون ، یم  هک  وت  زا 

.منک یم  هثاغتسا  نامسآ  هب  تندمآ  يارب  دوش ، یم  ناراب  گنت  ملد  تقو  ره 

؟ مورب مدنبب  ار  ملد  تزبس ، ياه  تشگنا  رس  هب  یهد  یم  هزاجا  اقآ ! .يزیر  یم  رون  مرس  يور  ییآ و  یم  هک  یناراب  وت 

.دنهد یمن  ار  ما  هبیرغ  یگنتلد  فافک  رگید  مه  اه  هدازماما 

؟ مومسم هدرک  ِیق  ياهزور  نیا  زا  .دریگن  نّفعت  هک  .مزادنایب  كاخ  نیا  ياجک  ار  مزامناج 

.تسوت دلوت  زور  هک  زورما  نابرهم ! .دنریگ  یم  هیالگ  يوب  دنراد  میاه  تونق 

.نکشب ار  متبرغ  زورما ، داش  هظحالم  یب  هظحل  هب  ارت  تسا ، یحو  مالک  لامک و  زا  رّطعم  سجرن  نماد  هک  زورما 

؟ دوش لیمکت  وت  یب  میاه  هناش  ات  مناوخب  هلفان  رگید  تعکر  دنچ 

؟ منامب اج  نیا  یهد  یم  هزاجا 

؟ مریگب توکس  هزور  تندمآ  يارب  یهد  یم  هزاجا 

؟ موش تیاپ  كاخ  یهد  یم  هزاجا 

؟ منزب دنخبل  ییآ  یم  هک  يزور  دیُما  هب  قشع ، فیطل  ماما  یهد  یم  هزاجا  تساه ؛ ینامداش  زور  زورما 

داژن يدهم  دیما  / يا هدمآ 

.وزارت غیت و  باتک و  اب  ییآ ؛ یم 
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.دیحوت هناخ  راوید  هب  داد  هیکت  ربمایپ ، يادر  همامع و  اب 
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.يزاس نامهم  رون  زا  يا  هرفس  هب  ار  ناگدز  بش  هک  هام ، نوچ  ییامیس  اب  ینک و  دایرف  ار  ادخ  مان  هک  دعر  نوچ  ییادص  اب 

هب دنا ، یماجنارس  یب  ياهداب  تسد  ریسا  نامز ، مطالت  رپ  رحب  رد  هک  ار  متاخ  ربمایپ  ینامزلارخآ  ناوریپ  ات  حون ، هنیفس  اب  ییآ ؛ یم 
.يوش نومنهر  تیاده  نما  لحاس 

دق ناینامیا  مشچ  شیپ  دنلب  یهوک  نانوچ  هک  ار  یهابت  رفک و  جاوما  هک  یسوم ، ياصع  اب  ییآ ؛ یم 

.ییاشگب ناورهر  مامت  يارب  ار  نامیا  رون و  هداج  یفاکشب و  تسا ، هتشارفارب 

هدـش دـیپس  نارجه  ياه  هیرگ  طرف  زا  هک  ار  یناگدـید  يراپـسب و  میـسن  تسد  هب  ار  تنهاریپ  يوب  هک  فسوی ، لامج  اب  ییآ ؛ یم 
.ینک نشور  ترادید  دیما  هب  دنا ،

هدروخ هرگ  ملاع  ناگدـنام  فیعـض  هنیـس  رد  ریگولگ  یـضغب  نوچ  هک  ار  تلادـع  هتفخ  ورف  دایرف  هک  دوواد ، يادـص  اب  ییآ ؛ یم 
.ینک زادنا  نینط  ناملاظ  دودنا  هبنپ  ياه  شوگ  رد  تسا ،

...ییآ یم 

.دنریگ یم  یشیپ  مه  زا  دنود و  یم  دوعوم  تعاس  يوس  هب  نیریش ، یبارطضا  اب  تعاس  ياه  هبرقع 

.ندیراب قاتشم  نامسآ ، تسا و  ندش  زبس  هنشت  نیمز ،

مامت كرات  رب  قح  مسا  نآ  رد  هک  يرود  دنک ؛ زاغآ  رگید  يرود  دنزب و  قرو  ار  خـیرات  زا  رگید  یگرب  ات  تسا  راظتنا  رد  نامز  و 
زازتها هب  ناهج  ماب  زارف  رب  تیاده  مچرپ  دشخردب و  اه  لد 

.دیآرد

.دناوت مکح  هار  هب  مشچ  همه  و 

.ییآ یم 

.دونشب ار  تنشور  يادص  ام  ِرک  ياه  شوگ  دنیشنب و  اشامت  هب  ار  وت  ام  روک  ياه  مشچ  هک  نانچ  نآ  هن  اما  يا ؛ هدمآ 

نارجه باجح  بوجحم  تسا ، هدرکن  تداع  رون  رادید  هب  هک  نانیب  کیرات  نامـشچ  هک  رون  زا  يا  هلاه  باجح  رد  اما  يا ؛ هدـمآ 
.دنامب

راشرـس وت  ياشامت  زا  ناهج  مامت  دنونـشب و  ار  تیادـص  اه  شوگ  مامت  دـننیبب و  ار  وت  اه  مشچ  مامت  هک  نانچ  نآ  ییآ ؛ یم  ادرف  و 
.دوش
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داژن يدهم  دیما  / باهش نیرخآ  اب 

تسا ترورض  هنابش  ياه  هیرگ  قشع  رد  »

تسا تبرغ  ياه  بش  هشیمه  ّتنس  نیا 

تسا هدرک  روک  ار  هرجنپ  ياه  مشچ  بش 

تسا تیانج  کیرش  زین  هناخ  راوید 

نم مشچ  مهس  اه  هرجنپ  مامت  لثم 

« ...تسا ترسح  ْدیشروخ  هرود  تارطاخ  زا 

.تسین یتیاهن  ار  ما  هنابش  ياه  هیرگ  تسا و  بش  زاب 

.تسا قارف  هنهک  مسر  مسر ، نیا  دننیشن و  یم  هریت  كاخ  رب  دنشوج و  یم  ما  هناخمشچ  زا  خرس  ياه  کشا 

.تسا هدناشن  یهایس  راگنز  اه  هنیآ  رب  تسا و  هدروآ  نوریب  هقدح  زا  ار  اه  هرجنپ  ياه  مشچ  بش ،

.مولعمان ْماهبا  ظیلغ  هم  رد  رادید  هدعو  تسادیپان و  قفا 

.دنرادن مه  ندز  وسوس  تأرج  یّتح  اه  هراتس  تسا و  هتفر  الاب  هام  يوس  نآ  ات  بش  راوید 

مرگ باوخ  رد  یهورگ  .تسا  یندماین  رب  ییوزرآ  ییوگ  زور  تسا و  هدنام  یقاب  تسد  رود  گنگ و  يا  هرطاخ  اهنت  دیشروخ ، زا 
.دنا هتخود  هداج  وحم  ياهتنا  هب  مشچ  دیمون  هتسخ و  رگید  یهورگ  دننز و  یم  تلغ  شیوخ  تلفغ 

.مزیخ یمرب  بیجع  یباوخ  زا  ... 

ار اه  هراتـس  .دش  دهاوخ  زبس  نیمز  .دش  دهاوخ  زبس  نیمز  دیزیخرب ، نارای ! يآ ، : » منز یم  دایرف  ما  هدید  هک  ییورایور  زا  شوهدم 
.دیرگنب ار  اه  بش  .دنحبص  ياه  هنزور  اه  هراتس  .دینیبب 

كاخ دنزوس و  یم  هنادیمون  دننیب  یم  هتفخ  هک  ار  ام  دنـشک و  یم  كرـس  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  دنا  هدیپس  ناروآ  مایپ  اه  باهش 
« ...دینیبب .دنوش  یم 

.دنا هتخود  مناهد  هب  مشچ  نارظتنم ، دنتلغ و  یم  رتسب  رد  دنشک و  یم  يا  هزایمخ  یخرب  .دنا  هتفخ  نانچمه  ناگتفخ 
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شوواچ ات  دیزیخرب  .تفر  میهاوخ  باتفآ  ترـضح  رادید  هب  رگید  یتعاس  ات  .دیزیخرب  .دینک  نت  رب  ار  ناتدـیپس  ياه  هماج  نارای ! »
ادرف ات  .دیهد  لقیص  ار  اهریشمش  .میشاب  مد  هدیپس  هاپس  ناوخ 

! ...« دیزیخرب میشاپب ؛ ناهج  ياه  هنارک  رب  ار  بش  رکشل  نوخ  میباتشب و  باتفآ  غیت  يرای  هب 

رد تسا  یبسا  ياپ  يادص  ییوگ  تعاس  كات  کیت  .دنخرچ  یم  نانچمه  اه  هبرقع  ...منیشن  یم  و 

.مزود یم  هداج  وحم  ياهتنا  هب  مشچ  منیشن و  یم  .تسد  رود 

.دتفا یم  ورف  دنکش و  یم  ار  بش  کیرات  هشیش  رگید  یباهش 

تشذگ نامسآ  رب  هک  باهش  نیرخآ  نآ  »

...تسا ّتقوم  بش  نیا  تلود  تفگ : دیدنخ و 

راظتنا تشپ  زا  دنز  رس  هدیپس  یک  ات 

«. تسا تعاس  وحم  مرظتنم  سیخ  نامشچ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / راظتنا دنلب  راوید 

.منام یم  رظتنم  مچیپ و  یم  رو  هلعش  دایرف  رازه  رد  ار  متوکس 

تعـسو ناهج ، ياـهزور  ماـمت  هزادـنا  هب  هک  گرزب  يا  هنیدآ  .دزیر  یم  ورف  راـظتنا ، دـنلب  راوید  ییآ و  یم  هک  مشوخلد  يزور  هب 
.دروآ یم  نایلغ  هب  ار  مناج  مامت  شروصت  هک  هوکشاب  هنوگ  نآ  دراد ؛

، دنخبل هفوکش و  زا  یناراب  ِسیخ  نیمز ؛ دنیآ و  یم  ششوج  هب  اهدور  نیرت  هدیکشخ  هک  زور  نآ 

.دریگ یم  نشج  ار  شتاظحل  نیرتدنلبرس 

.دنیوگ یم  ریبکت  شریذپ ، هب  اه ، قفا  نیرت  تسد  رود  ار  تهاگن  نوناق  دنک و  یم  نشور  ار  نامسآ  تمالک  سدقت  ییآ و  یم 

ِیلاخ تشد ، نارتخد  دـنوش و  یم  هدوشگ  ینابرهم  ياه  هرجنپ  دـنک ، یم  رب  رـس  دـیما  ان  ياـه  نیچرپ  تشپ  زا  تلادـع  ییآ و  یم 
.دننک یم  رپ  تا  يدیشروخ  همشچ  زا  ار  ناشیاه  هزوک 

.تسین نامیاه  ضغب  نتسکش  ناوت  میوش و  یم  هلاچم  شیوخ  ینادرگرس  رد  یتسین ، هک  الاح  يولع ! رفاسم  نیرخآ  يا 

رد هعمج  ره  هک  تسا  یـشکرس  ریت  تندـماین ، الوم ! .میدرگ  یم  زاب  یلاخ  تسد  مینک و  یم  رورم  راب  رازه  يزور  ار  تنتفر  هداج 
.دور یم  ورف  نامدولآ  هم  ياه  مشچ 
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هدش لامیاپ  رورغ  ات  دیآ  یمن  یـسک  دنرذگ و  یم  مه  یپ  زا  اهزور  .دننک  یم  هیوم  ار  تتبیغ  هدیـشک ، تروص  رب  هجنپ  اه ، میوقت 
.دنک هداعا  ار  نیمز  ناخرس  هنیس 

.ینیشنب نامندینش  هب  ات  یتسین  میراد و  لد  رد  هیالگ  ایرد  ایرد  دوعوم ! يا 

.تسین نکمم  وت  ياه  ماگ  نافوت  اب  زج  شنتساخرب  تسا و  هتسشن  نام  ییاهنت  نماد  رب  تیرود  كاخ 

.دوش یم  دیپس  تندمآ  هار  هب  هک  يرظتنم  ياه  مشچ  رب  راذگب  مدق 

، تنامشچ نامسآ  زا  میدرگب و  تا  یقشاع  روحم  لوح  ام  ات  دوش ، هتـسکش  نیمز ، توکـس  هشیـش  تیادص ، ِناهگان  رد  ات  درگزاب 
.میریگرب كربت  هب  هراتس  نماد  نماد 

.دوش یم  دلوتم  شناشخرد  ياه  تسد  زا  نادواج  يزور  دزاغآ و  یم  هراب  رگید  يروضح  هدیپس ، ییایب ، وت  هک  یماگنه 

.دنزومآ یم  هرابود  ار  زاورپ  تتلادع ، یبآ  نارک  یب  رد  ناگدنرپ  مامت  زور ، نآ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هام ِعیسو  هحیار  هب 

.زبس تسا و  یگتسجخ  دنک  یم  راک  مشچ  ات  .تعیبط  ِیعبط  شوخ  زا  لاثم  یب  یتصرف  هب  تسا ؛ زاب  یّلجت  غاب  هب  همه  اهرد 

.دنا هدش  نایامن  اشگ  هرگ  یتحاصف  هب  ّتبحم ، ظافلا  ياه  هچنغ  دنا و  هدرک  نت  يروراب  هناوج و  زا  یسابل  تفرعم ، ياه  تشد 

.تساه هلچلچ  دابکرابم  مسوم 

.تساه هلهله  سدقت  زا  یمجنپ  لصف 

هدناشک ریگارف  ياه  هدـنخلگ  هب  زین  ار  نارعاش  ِینارون  ِتاملک  اهاجه و  دـنا ، هدروآ  ور  اّرماس »  » هب تهج  شـش  زا  هک  ییاه  يداش 
.تسا

.دلاب یم  شا  همانراک  رد  شیوخ  دیفم  ِیهدزاب  هب  ناهج  .هدش  نوگرگید  شیوخ  يالتعا  تمس  هب  یتسه 

هدیشاپ ناراب  دلوت  تاقوا  یگدنز ، ِکشخ  ِشرفگنـس  ِيور  دوش و  یم  شخپ  يراهب  ِزابلد  قیاقد  تیرـشب ، یگتـسخ  درز  حطـس  رب 
هب هشیمه ، سنج  زا  یساکعنا  تیلباق  اب  اه  هنیآ  .دوش  یم 
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.دنا هدش  بایفرش  اّرماس »  » رد ییابیز  سوباپ  هب  يزادرپ  لزغ  راشتنا  دادعتسا  اب  اه  لگ  ِگنراگنر  ِلیابق  دنا و  هتفر  رون  ِیسوب  تسد 

هب ندیـسر  هار  .دنک  یم  اوسر  ار  متام  یهایـس  رانکرب و  ار  مغ  هاگنابـش  تنامـشچ ، يدادـماب  ثیدـح  یهن و  یم  یتیگ  هصرع  هب  اپ 
اه هنیآ  تروص  زا  یـسپاولد  هودنا و  رابغ  ندرتس  .نامـسآ  ِزاونلد  یحاون  ات  تسا  هتفای  دادتما  هک  دوب  دهاوخ  وت  ياه  هاگن  ییاهر ،

ماجـسنا هتفـشآ ، هچ  ره  دروخ و  یم  دـنویپ  هتخیـسگ ، مه  زا  هچ  ره  تتمارک ، زا  يا  هشوگ  هب  .دریگ  یم  تروص  وت  ناتـسد  هب  اهنت 
.دبای یم 

رپ هرفـس  ِراوخ  هزیر  تفگنه ، احالطـصا  ِنادرم  دوش و  یم  هتفرگ  سپ  زاب  تیناسنا ، بایان  رهوگ  ناقراس  زا  هتفر  امغی  هب  ياه  هرهب 
.دش دنهاوخ  تعانق  ِتمعن 

.يدّمحم لگ  ِفینصت  دبس  دبس  دوش و  یم  شکشیپ  هک  تسا  رعش  لغب  لغب  وت ، فاطلا  هاگرذگ  رد 

! هانگ شکرس  یغاط و  بکْرَم  زا  ناما 

! شزغل میخض  ياه  هدرپ  زا  ناما 

 - ! مینیبب ار  وت  دنراذگ  یمن  هک  هراّما -  هدش  هداهن  اپ  شیپ  ِعناوم  زا  ناما 

! دنرذگ یمن  هک  راظتنا  نازوس  ياه  هیناث  زا  ناما 

يدابآ دوواد  هموصعم  / تلادع ياه  هیآ 

.دنوش یم  هدوشگ  تا  يریطاسا  ياه  تسد  اب  هتسب  ياهرد  ییآ و  یم 

.دخرچ یم  هنارعاش  ار  نابعش  زور  نیمهدزناپ  نیمز ،

.دزیر یم  قوش  کشا  ار  تندمآ  مالسلااهیلع ، سجرن  رارقیب  ياه  مشچ 

.باتفآ زا  ییوگب و  نامیارب  نامسآ  زا  ات  يا  هدمآ 

.ینک نامهم  تا  ینابرهم  همشچ  رب  ار  هنشت  نارتوبک  ات  تسا  هدرپس  وت  ياه  تسد  هب  ار  تلادع  دنبوزاب  دنوادخ ،
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يور رـس و  رب  ار  شا  يراهب  ياه  هسوب  ناراب ، ات  دنک ؛ رپ  دیـشروخ  ناراوس  يوهایه  ار  روک  توس و  ياه  هداج  نیا  ات  يا  هدمآ  وت 
.دشاپب ناتخرد 

اه نرق  گنتلد  يراذگ ، یم  نام  هتسخ  ياه  مشچ  رب  مدق  هک  زورما  قشع ! هناشن  نیمهدزاود  يا 

نیرت نشور  شرظتنم ، ياه  گر  رد  دنز و  یم  هشیمه  زا  رتدـنت  ناهج ، بلق  زورما  .میـشک  یم  راظتنا  ار  تا  هرابود  ندـمآ  يرود ،
رب هشیمه  زا  رت  هنیس  هب  تسد  نارکمج ، .تسا  نایرج  رد  اه  نوخ 

.تسا هدنام  هریخ  لابقتسا  ریسم 

هب ار  ترگنـشور  هرهچ  اه  هنیآ  .تسا  هدرک  لگ  يولع  یمـسبت  تیاه  بل  رب  .دـنلب  تسا و  رادـم  تلادـع  تهاگن  .ییآ  یم  زورما 
.دنتسیا یم  هزرل  هب  نایوگابحرم  ار  تدنمهوکش  ياه  هناش  اه ، هوک  دنیآ و  یم  نخس 

.دننک یمن  اهر  ار  تا  هناخ  ماب  اه  هدنرپ  يا ، هدمآ  هک  الاح 

.دراد رایسب  ياه  فرح  تا  یتشهبیدرا  نامشچ  اب  دیشروخ 

.هتخادنا هکس  زا  ار  اهرطع  نیرتوبشوخ  تناج ، هحیار 

سای و يوب  ار  نیمز  ياه  هچوک  ات  نک  همزمز  اهداب  شوگ  رد  ار  تلادع  ياه  هیآ  بوخ ! يا 

.دنک زیربل  سگرن 

.دود یم  تا  ییوگدمآ  شوخ  هب  ار  گنهآ  شوخ  نینچ  یتاظحل  توکسم ، يایند  نیا 

.دیپس دیلک  هدزاود  اب  يا  هدمآ 

.دنز یم  دنت  هنوگنیا  ناهج ، هتفرگ  راگنز  ياه  لفق  نابرض  هک  تسین  ببس  یب 

.یکاخ هتسب  هنیپ  ياه  تسد  مهرم  وت  هک  مراد  نیقی  نم 

.تسوت ینامسآ  ياه  سفن  رادماو  راهب ، رطعم  رورغ  هک  مناد  یم 

.شاب يدبا  يدایرف  ار  نیگنس  توکس  نیا  درگزاب و  دوعوم ! يا 

.دننک یم  هیوم  رگیدکی  اب  ار  تا  يرود  هکرب ، رد  هکرب  دیپس ، ياهوق 

.دنکن رس  تمان  همزمز  اب  ار  شا  يراج  زور ، هنابش  هک  تسین  يا  هناخدور 
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.دنشک یم  ترسح  ار  ترادید  هدیپس  دولآ ، باوخ  ياهزور  نیا  هراتس ، یب  ياه  بش  نیا 

؟ دسر یم  نایاپ  هب  یک  درس ، یناتسمز و  ياه  لاس  نیا  يرد ، هبرد  یگدنامرد و  ياه  لاس  وت ، یب  ياه  لاس  وگب  ام  اب 
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هرابود ندمآ  هار  هب  مشچ  ام  تسا و  هتخیگنارب  هلهله  هب  تدورو  یقیسوم  ار  ارماس  هدمآ ، دیشروخ  ینشور  مشچ  هب  نامـسآ  زورما 
.میا هداتسیا  نشج  هب  ار  نابعش  دادماب  نیمهدزناپ  تا ،

نیدلاردب مظاکدمحم  قشع / يراهب  هینایب 

.یتسه وت  مه  زاب  هدنام ، بقع  ِكاخ  نیا  ِنهذ  رد  .دنناد  یمن  یخرب  دننک و  یم  همزمز  ار  وت  همه 

.دوبن شیب  يا  هراوجنر  دْرَورپ ، یمن  ار  وت  دای  شریمض  رد  رگا  ناسنا 

میوقت تخرد  دنک ، یم  راک  زونه  تعاس  ضبن  هک  دـباوخ ، یمن  نیمز  ِراک  هک  تسوت  لاّعف  هدارا  هشیدـنا و  ياه  هظحل  يرادـیب  زا 
.دنراد گرب  اه 

یم ون  هماج  تاملک ، ییآ و  یم  هک  هدرک ، هنشت  ار  ام  همه  شدیپس ، لزغت  هک  ور  شیپ  دیما  راشبآ  هب  میراپـس  یم  شوگ  اّما  یهاگ 
.دوش یم  هدید  ناهذا  هدرم  ریوک  رد  هک  هوک  شک  هنیس  رد  هن  اراوگ ، بآ  ياپ  در  تسد ، رد  راهب  همانباتک  اب  .دنشوپ 

.دسر یم  نزاوت  هب  زیچ  همه  دنیآ و  یم  تسد  هب  تسد  رود  ياه  قفا 

یم رداص  وت  رطعم  ناهد  زا  یلـصا  قشع  يراهب  هینایب  هک  ارچ  دـنورن ؛ راـنک  ییاـیب و  هک  دـهد  یمن  شدوخ  هب  ار  هزاـجا  نیا  قشع ،
«. رتشوخ مدیدن  قشع  نخس  يادص  زا  : » هک تسا  نامه  دوش و 

.یحطس ياه  شیارگ  .ّتقوم  ِياهزبس  زا  میا ؛ هدش  هتسخ  رادیاپان  ياه  لامج  نیا  زا  رگید  اقآ !

نیا اهنت  .مینیب  یمن  ار  نآ  ِگرم » رطخ   » يولبات هک  دـناشک  یم  يا  هداج  هب  ار  ام  شا ، هبذاـج  هک  تسا  گنـشق  شحاوف  زا  رپ  اـیند 
.دروخ یم  مشچ  هب  وت  ِندیدن  الابدنلب ، میظع و  ِتسیل  نیا  ردص  رد  مینیب و  یمن  هک  تساهزیچ  یلیخ  تسین ؛

.ار تا  هنوگادخ  هویش  ار ، تدنخبل  دننیبب ؛ ار  تیور  هک  هدیسرن  تیؤر  زا  هلحرم  نآ  هب  زونه  ام  نانچمه  دیاش 

ناسنا مالک  رد  هشقانم  ناـیاپ  هک  ار  وت  ياز  ْتشهب  ياـه  فرح  هک  هدیـسرن  یگتـسیاش  زا  هبترم  نآ  هب  زونه  اـم  ياـه  شوگ  دـیاش 
، هناقداص هناصلاخ و  هناقشاع و  تندید ، دّرجم  هب  هک  هدیسرن  قشع  بت  زا  هجرد  نآ  هب  زونه  دیاش -  ام -  یناشیپ  .دنونـشب  تساه ،

.دسرب كاخ  عضاوتم  حطس  هب  رکش  هدجس  يارب 
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.اه تعاس  كات  کیت و 

.تعاس نیمه  ِلثم  دنرذگ ؛ یم  وت  یب  هک  یتخبروش  ِتاعاس  نآ  هب  مشیدنا  یم  و  ... 

رب هک  تسا  تاعاس  نیمه  زا  یکی  اعطق  هک  یئور  خّرف  لابقا و  شوخ  تعاس  نآ  هب  مشیدنا  یم  و 

مناوارف دـنق  هک  بل  ياـشگب  تسوزرآ /  مناتـسلگ  غاـب و  هک  خر  ياـمنب  « ؛ یئاـمن یم  خر  نآ  رد  هک  يا  هظحل  نآ  درذـگ ، یم  اـم 
.يراد هتفهن  هنیس  رد  هک  يروهمم  ياهزار  يامنب  تسوزرآ »

؟ میرظتنم میا : هتفگ  هک  تسا  هدرک  لمحت  ار  ام  غورد  زا  ردقچ  فوئر  هنیس  نآ  یتسار ،

زا یّتـح -  ماـقرا -  ِناـهج  هک -  تسا  ملظ  ِینوزفا  نآ  تندـمآرد و  عیرـست  يارب  تسه  زیچ  کـی  اـّما  يدـمآ  یم  هـک  میدوـب  رگا 
.هدش توترف  نآ  شرامش 

! ییایب هک  دنک  ادخ  دشاب ؛ کیدزن  تروهظ  دلوت  دنک  ادخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راظتنا نایاپ 

!؟ دنک ریخأت  دوعوم »  » روهظ رد  دوش  یم  رگم  تسا ! هدرکن  رییغت  هاگ  چیه  یهلا  هدعو  نوتاخ ؟ تسیچ ، تا  ینارگن  - 

هک یتسین  وت  اهنت  نیا  .تسا  یلزا » رداق  تسد  ، » تساه یـسپاولد  مامت  ياشگ  لکـشم  دـیآ ، یم  هک  نآ  وناـب ؟ یتسه  هچ  سپاولد 
.ینارگن

! تسا هدش  دنُک  راظتنا  نیا  زا  تانیاک  ضبن  یسپاولد ؛ هک  یتسین  وت  اهنت 

.درک دهاوخن  ریخأت  یهلا  هدعو  نیسپاو  وناب ! هدنام ، حبص  هب  یکدنا 

.دش دهاوخ  ناشفاوترپ  توکلم  ناهج  شلامج ، هنییآ  اب  هک  يا  هدیپس  دیآ  یم 

، ار نیمز  نیرفآ  تملظ  ياـه  بش  تسا و  هلـالج ) لـج   ) يراـب ترـضح  لاـمک ، لـالج و  لاـمج و  یلجت  هـک  يا  هـنییآ  دـیآ  یم 
.دش دهاوخ  تفرعم  غارچلچ 

.داد دهاوخ  روبع  یلاعتم ، ياهوزرآ  لحاس  هب  اهرطخ  لین  زا  ار  نامیا » قشع و   » هلیبق هک  يرورس  دیآ ؛ یم 

! دیوارت دهاوخ  اضیب ، دی  لثم  شا ، ینارون  ياه  تسد  زا  تلادع  رون  هک  ییاورنامرف 

.دز دنهاوخ  وناز  شباکر  رب  نامیلس ، نارازه  هک  یماشتحا  اب  درم  دیآ ؛ یم 
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لهج و دـیق  دوب و  دـهاوخ  هدازآ  ياهورـس  مامت  يزبسرـس  هب  شمارم  زبس و  شمالـس  زبس ، شمچرپ  زبس ، شماـیپ  هک  يروآ  ماـیپ 
.تشادرب دهاوخ  نایمدآ  ياپ  زا  ار  یگدرب 

رارق شیوخ  رادم  رد  يا  هراتس  چیه  تمان ، نذا  یب  هک  نامسآ  هاگن  رد  يراج  هولج  يا  وت  رب  مالس 

! دریگ یمن 

.تسا عضاوتم  تمان  هوکش  زا  نامسآ  راشرس و  تدای  رطع  زا  نیمز  هک  یهلا  تافص  هنییآ  يا  وت  رب  مالس 

رـس تهاگن ، هلبق  هب  ناگتـشرف  دـلاب و  یم  شیوخ  يزبسرـس  هب  كـالفا  لد  رد  تا  ینارون  روضح  اـب  نیمز  هک  ماداـم  وت ، رب  مـالس 
.دنیاس یم  هدجس 

.تلاهج ملظ و  زا  یتوهرب  ینعی  ریوک ، ینعی  وت  یب  هنامز  ناج ! الوم 

.وزرآ نودب  ياه  بش  دیما و  نودب  ياهزور  ینعی 

.ناسآ ار  اه  جنر  لّمحت  يا و  هدرک  زبس  اه  لد  رد  ار  دیما  هک  ییوت  نیا  ناج ! الوم 

.دید میهاوخ  هدروآرب  وت  ینامسآ  تلادع  اب  ار  نامیاهوزرآ  مامت  يزور 

.درک دهاوخن  نوخ  ار  ناردپ  لد  نان ، ِمغ  زور ، نآ  رگید 

.دوب دهاوخ  وت  ینامسآ  روضح  زا  ینارون  شماش  زبس و  شزور  زور ، نآ  .تسا  شیاسآ  نایاپ  یب  زور  زور ، نآ 

.دریگ یم  ارف  ار  اج  همه  تاولص ، رطع  هک  دیراب  دهاوخ  نیمز  هب  هتشرف  ردق  نآ 

 ... تندمآ دیما  هب  زور و  نآ  دیما  هب 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

مژد داوجدمحم  !/ ییایب شاک 

دباوخب و راظتنا  يوهایه  دسر  ارف  نامز  شاک ! .بیـصن  یب  رگید ، يا  هتفه  رگد و  يزور  .ددرگ  یم  رب  دیماان  زاب  داب ، هاگن  هچپ  چپ 
رتکیدزن تیادص  اه ، بش  هبنش  هس  توکس  رد  هتفه  دنچ  .ییایب  وت 

ِزیوآ هعمج  ياه  حبص  تسا ؛ هتفه  دنچ  .دنک  یم  نامراودیما  دسر و  یم  شوگ  هب  رگید  نامز  ره  زا 

نیمز ییوگ  هک  نام  هتفرگ  ياه  لد  دوش  یم  یلاخ  نانچ  اهرصع  دوش و  یمن  هدنک  اهرد  زا  نامنامشچ 
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هک ارچ  تقو  نآ  دنیـشن  یم  ناـملد  هب  نوـخ  دزودـب ، شـسابل  بش  هـب  يا  هراتـس  رگید  دـهاوخ  یمن  نامـسآ  تـسا و  هدـش  ماـمت 
.دوب هدرک  رپ  راظتنا  يدرز  حبص  زا  ار  نامنامشچ 

.يدرز زا  هدییاز  ِخرس  دوش  مامت  رتدوز و  ییایب  ییایب ! شاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دنخبل لگ 

جنران راهب  ياه  هخاش  هاگنآ  و 

! دشاب هدمآ  اه  گنسلگ  ینیشن  بش  هب  قشع  هک  هاگنآ 

! دوش افوکش  یلاها  رواب  رد  دیما  جنران  راهب  ياه  هخاش  هک  هاگنآ  و 

! دنیورب زبس  دنشوپب و  خرس  هلیبق ، نادرم  هک  هاگنآ  و 

! دنبوکب اه  گنس  رب  مُس  یشحو  نابسا  هک  هاگنآ  و 

! دنک ناراب  هسوب  ار  تلادع  هدیکشخ  ياه  تسد  بورغ ، گنت  ناراب  هک  هاگنآ  و 

! دنور الاب  زاین  ياه  هرجنپ  تسد  زا  اعد ، ياه  کچیپ  هک  هاگنآ  و 

دیورب ناگراتس  ياه  بل  رب  دنخبل  ِلگ  هک  هاگنآ  و 

! دنریگب هدروخ  ناراب  ياه  كاخ  رطع  یگنتلد ، ياه  هچوک  هک  هاگنآ  و 

! دریگب سای  لگ  رطع  زامن ، ياه  هداجس  هک  هاگنآ  و 

! دشاپب یهاگرحس  ياه  منبش  رس  رب  ار  دوخ  ییالط  ياه  فلز  دیشروخ ، هک  هاگنآ  و 

.دمآ دهاوخ  وا 

راشرس نتسویپ  زا  یتالمج  زیربل و  ندورس  زا  یتاملک  اب 

سیردا تعفر  لالج  مدآ و  توفص  لامک  اب 

هراونت رد  میهاربا  ملح  هنیس و  رد  حون  هنیکس 

دوجو رد  یسیع  ءاهب  رس و  رد  یسوم  تدش 
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مشچ رد  بوقعی  کشا  فک و  رد  بویا  ربص 

رب هب  مالسلا  هیلع  یلع  راقفلاوذ  تسد و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآرق 

.دمآ دهاوخ  وا  شیاه ، هناش  رد  البرک  نینوخ  مچرپ  و 
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میرظتنم ام  و 

اه هبدن  اه و  یسپاولد  زا  یمجح  اب 

هناراهب ياهرواب  زا  یتعسو  رد 

اه ندیسرن  اه و  نتساوخ  يانگنت  رد 

ناهاگرحس يازفا  حور  ياه  تسد  ياکنخ  رد 

.اه یگنتلد  زا  يراب  هلوک  اب 

.تسا هدوشگ  راظتنا  هدولآ و  كاخ  ياه  هداج  تمس  هب  نامنامشچ  هرجنپ  هشیمه ، ات  و  ... 

دهاوخ راشرـس  لاصو  قایتشا  نیرولب  ماج  زا  نامیاهرواب  قفا  داد و  دهاوخ  هدروخ  ناراب  كاخ  يوب  نامیاه ، تسد  هشیمه  ات  و  ... 
.دوب

تسا هدیسر  ییانشور  هب  تسا و  هدروخ  مقر  خیرات  گرب  گرب  یهایس  يور  میوقت  هشیمه ، ات  و 

.میدیشروخ شیور  رظتنم  ینادرگرس  ياه  هچوک  مخ  چیپ و  رد  مگ و  رد  رس  ياه  هیناث  ماحدزا  رد  مه ، زونه  و 

يداـنم يادـص  هبعک ، هطقن و  نیرت  یقرـش  رد  کـیدزن ، يا  هعمج  رد  میـشونب و  باـتفآ  نشور  ياـه  مشچ  زا  روضح  يا  هعرج  اـت 
هک میونشب  ناج  شوگ  هب  ار  ینامسآ 

«. اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا ، قهز  قحلا و  ءاج  »

ییاضر ناراب   / دناوت نادنب  هنیآ  اه  هعمج 

! قشع ياه  هعمج  ياقآ 

.میوگب تندمآ  زا  اهنت  راب  نیا  ما  هتسب  دهع  میاه  هژاو  اب 

.وت اب  نشور  يادرف  زا 

.میارسب تندمآ  هوکش  زا  اهنت  ات  ما  هتشاذگ  رانک  تسا ، درس  هیناث  هچ  ره  خلت و  هعمج  هچ  ره 

قشع هفطاع و  ِناغارچ  زا 

نیمز هرابرگید  دلوت  زا 
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! ییآ یم 
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سای گنر  هب  يا  هعمج  رد 

سگرن رطع  ناروف  رد 

ییآ یم 

ییآ یم  شود  هب  هنییآ 

.دنا هدرب  دای  زا  ار  دیشروخ  نشور  ریوصت  اهمشچ  رگید  هک  زور  نآ 

تسا هبیرغ  ایند  ماشم  رد  لگ  رطع  هک  زور  نآ 

! زبس رفاسم 

تشگ دهاوخ  زاب  اه  بل  هب  مّسبت  ِینیریش  راب  رگید  ییآ و  یم  وت 

.دریگ یم  دوخ  هب  هلال  خرس  ياپ  ِّدر  تشد  هرابود  ییآ و  یم  وت 

.روضح ِزبس  ياپ  ِّدر 

، يرآ

دناوت نادنب  هنیآ  اه  هعمج 

.یهد ادن  هبعک  راوید  هب  تشپ  یک  ات 

«. يدهملا انا  ملاعلا ! لها  ای  »

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اه هنارت  ات 

! هتخوس رسارس  ياوه  نیا  رد  نادرگب  هلعش 

! زاس يراج  جنران  راهب  ياه  هخاش  هدیکشخ  نت  رد  ار  تروضح  زیخرب و 

! شاب هنادواج  راهب  ار  رهش  يزییاپ  ياه  غاب  نکفیب و  شود  رب  ناراب  يالوش 

.دنبوکب اه  گنس  رب  مُس  یشحو  نابسا  هک  نامز  نآ  دمآ  یهاوخ  وت  يرآ !

.دیایب اه  نمسای  اه و  سای  ینیشن  بش  هب  قشع  هک  نامز  نآ  دمآ  یهاوخ  وت 
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.دهد لگ  دوش و  افوکش  مدرم  رواب  ياه  هچغاب  رد  هدش ؛ نیشن  هناخ  تلادع  هک  نامز  نآ  دمآ  یهاوخ  وت 

راگدنام يراهب  چیه  وت  زبس  تسد  یب  هک  دنسرب  رواب  نیا  رب  مدرم  هک  نامز  نآ  دمآ ؛ یهاوخ  وت 

.دشاب راشرس  دنخبل  قشع و  زا  یکاخ ، هرک  مامت  هک  تسوت  ياه  تسد  اب  دش و  دهاوخن 
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.تسیراج اه  هداج  دادتما  رد  تیادص  نینط  دوعوم ! تسود و  يا 

.تسا هدیچیپ  یگنتلد  ياه  هچوک  رد  تیاه  ماگ  رطع 

راظتنا ياه  مشچ  قح و  ناغرم  هنابش  ياوجن  اهدور و  يراج  همزمز  رد  ار  تیادص  دوش  یم 

.درک ساسحا  اه  هناورپ  ياه  لاب  رطع  ناقشاع و 

.تفایرد اه  نامسآ  هب  ندیسر  يارب  رارق  یب  ياه  کچیپ  قایتشا  راهب و  نماد  رد  اه ، كدصاق  يداش  رد  ار  تروضح  دوش  یم 

! دریگب ارف  ار  اه  تشد  رسارس  هدروخ ، ناراب  ياه  هنوپ  يوب  دشک و  اه  هنوپ  رس  رب  ار  دوخ  شزاون  ياه  تسد  ناراب  هک  هاگنآ 

! دوش مگ  شزاون  رون و  نایم  رد  يروابان ، کیرات  ياه  بش  هک  هاگنآ 

! دنتسیا زاب  تکرح  زا  ندیخرچ ، تهج  یب  زا  هتسخ  ياه  هیناث  هک  هاگنآ 

! دننک مالس  دننزب و  دنخبل  اه  هچوک  نارباع  هب  اه ، غاب  شوغآ  رد  رانا  ياه  هفوکش  هک  هاگنآ 

! دمآ یهاوخ  وت 

درک یهاوخ  ریسفت  ار  اه  هتفگان  مامت  دمآ و  یهاوخ 

درک یهاوخ  مکاح  ناهج  تمس  راهچ  رب  ار  تلادع  دوخ ، دج  راقفلاوذ  اب  دمآ و  یهاوخ  وت 

.تسا گنت  تخس  ناقشاع  ياه  لد  هک  درگرب  شوپزپس ! يالوم 

.دریمن دوخ  یناماس  رس و  یب  رد  درد ، هلیبق  هک  درگرب 

.دنیشنب راب  هب  اه  لسوت  اه و  هبدن  دوش و  ریبعت  دوعوم  هعمج  هک  ایب 

.درذگ یم  تخس  نامیارب  راگزور  وت  یب  هک  ایب 

يوسوم تاداس  هفطاع   / زبس راظتنا 

دناوخ یم  هناقشاع  نارظتنم  هاگن 

تسا هار  رد  راظتنا  بش  باتفآ  هک 

! اه نارود  هدش  هداد  هدعو  يا  وت  رب  مالس 
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! هتشگ مگ  فسوی  يا  وت  رب  مالس 

! تسوت راظتنا  رد  راو  بوقعی  مالسا ، هک  وت  رب  مالس 
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دوخ هب  یگنر  هچ  ناتخرد  ییآ ؛ یم  وت  هک  زور  نآ  دروآ ؟ یم  رب  رس  نامسآ  يوس  نیمادک  زا  دیـشروخ  ییآ ، یم  وت  هک  زور  نآ 
یم زاـب  ناـهنپ  هچیرد  مادـک  ییآ ؛ یم  وت  هک  زور  نآ  دـهد ؟ یم  ار  لـصف  نیمادـک  يوب  اوـه  ییآ ، یم  وـت  هک  زور  نآ  دـنا ؟ هدز 

؟  ...دوش

.میا هدنارذگ  تشحو  هب  ار  هنسرگ  ياه  گرگ  هزوز  يادص  میا و  هدرک  يرپس  راهب  ندیسر  قوش  هب  ار  ناتسمز  هک  تساه  لاس 

.میا هدییوبن  یلگ  قیاقش  زج  یلو  میا ، هدیود  ار  اه  تشد  سای ، ندییوب  ترسح  غارف و  رد  هک  تساه  لاس 

هدـیدن دوخ  هب  تباجا  گنر  نام  هدرک  تونق  ياـه  تسد  دـیآ و  یم  نوریب  لد  هتـسکش  زاـس  زا  ناـممالک  ياون  هک  تساـه  لاـس 
.تسا

هب ات  تسه  يرواـی  اـیآ  دـنهد ، رـس  هبدـن  ياون  روهظ ، نارظتنم  اـت  لد  نارکمج  رد  دـنیاشگ  یم  لاـب  رپ و  ناگتـشرف  هعمج ، حـبص 
(1) .منک يراز  هلان و  غارف  رد  شهارمه 

ياـضف رد  دریگب  لاـب  نم  هتـسکش  لد  دـش  یم  شاـک  تسا ، هدـیچیپ  راـظتنا  ياوـه  رد  هراـبود  هعمج  رطع  دـش و  رگید  يا  هعمج 
! تروهظ

! ملاع یجنم  يا 

ایب دنبب ، هزات  يدهع  تروهظ  اب  ایب و  تسا ، روهظ  نارظتنم  بلق  شپت  يادـص  هعمج  ياه  هیناث  دـهد ، یم  ار  وت  يوب  هعمج  تاظحل 
.ار لاصو  هماندهع  نک  اضما  و 

تسا زیربل  راظتنا  زا  ما  هدید  هک  ایب 

تسا زیخ  شطع  ما  هدیتفت  ریوک 

.تسوت رظتنم  مه  هبعک  هک  ایب  دوعوم ، يدهم  يا 

.دننک هراظن  ار  تقلخ  هنادرد  يامیس  ات  دننک  فاوط  هبعک  درگ  ات  دنرظتنم  قشاع  ياه  لد  هک  ایب 

نادامار نیرسن  / نامز ردقلا  هلیل 

.دیآ یم  هلهله  يادص  شرع  زا 

! يدمحم لگ  زا  رطعم  ییاوه  رد  مدامد  دنشک  یم  لِک  نایروح 

! نیمز يور  رس و  رب  دناکت  یم  ناحیر  لگ و  نماد  نماد  تشهب ،
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.ءاکبلا لیوعلا و  هعم  لیطاف  نیعم  نم  له  - . 1

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


! ءارماس نامسآ  رب  دنوش  یم  لزان  جوف  جوف  ناگتشرف  و 

رد دچیپ  یم  دوع  دنپـسا و  رطع  اه ! هنیآ  دننک  یم  هلهله  دـنبوک و  یم  ياپ  بشما ! دـنا  هدـمآرد  صقر  هب  یتسه  تارذ  همه  ییوگ 
كاخ هنیس  نانزدایرف ، هنامداش و  نیمز ، ياه  همشچ  مامت  نامز  ماشم 

رب دنیرگ و  یم  فعش  قوش و  زا  اه  هنیآ  مامت  .دننک  یم  كانشطع  هدیتفت و  ياه  نابایب  راثن  ار  ناشدنخبل  ياکنخ  دنفاکش و  یم  ار 
هدرشف ياه  لد  مامت  .دنناشفا  یم  کشا  بالگ  ناشاه ، هنوگ  ياه  لُگ 

.دننز یم  هناوج  دنفکش و  یم 

شا هتـسخ  ياه  مشچ  .تسا  نامز  ردـقلا  هلیل  رد  نیمز  هطقن  نیرت  یباتفآ  کـنیا  وا  ناـبرهم  شوغآ  ددـنخ ! یم  هناقـشاع  سگرن  و 
مگ سیلبا  هلان  يادص  .دنکفا  یم  نیطایش  متس  ملظ و  خاک  رب  هزرل  شکرابم  دولوم  دشک و  یم  ریوصت  هب  ار  هناردام  هاگن  نیرتابیز 

! يدهم رّرکم  حیبست  رد  دوش  یم 

! نامیا هدز  خی  ياه  هخاش  رب  دنز ، یم  دنخبل  هنانابرهم  راهب 

.نابعش همین  رّطعم  ياوه  رد  ددنخ  یم  هناشوخرس  ارماس 

ْنَأ ُدیُرن  َو  دـننز : یم  دایرف  ادـصکی  یتسه  مامت  ادـخ و  يایلوا  شوغآ  رد  دـخرچ  یم  تسد  هب  تسد  يدـهم ، رون  رـسارس  هراوهگ 
! َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن 

يوسوم تاداس  هفطاع  / شابن نارگن  سگرن !

دیآ یم  رود  کئالم ز  لاب  يادص 

؟ دیآ یم  رون  رهش  زا  رگم  يرفاسم 

.دنک یمن  هقردب  هاگرحس  ات  ار  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  هناخ  لها  باوخ ، بشما 

.توکس زا  رت  مارآ  شاب ؛ مارآ  سگرن !

« یملاع يوناب  نیرتدنمتداعس  وت   » بشما

.دنا هدرک  هرصاحم  ار  وت  فارطا  هک  دنتسه  نایروح  نیا 

.ار قشع  تایآ  دنک  یم  همزمز  وت  اب  زین  نینج  نیا  هک  ونشب  ار و  هانلزنا  انا  ناوخب  سگرن !

.تسا هدش  اونمه  وت  اب  زین  كدوک  نیا  هک  ناوخب !
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.دیآ یمرب  هلاه  نیا  زا  هک  یلفط  رگنب  هتفرگرب و  رد  ار  وت  فارطا  رون ، زا  يا  هلاه  هک  رگنب  سگرن !

: دیوگ یم  هدرک و  هدجس  رون  يوس  هنوگچ  هک  رگنب 
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تهاگن سگرن ! هّللا .» لوسر  یصو  نینمؤملاریما  یبا  نا  هّللا و  لوسر  يدج  نا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  »
تدنزرف هک  نیبب  نک و  يراج  تندنزرف  نابل  هچنغ  يوس  هب  ار 

داد لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  نآ  هلیسو  هب  هک  دبلط ، یم  راوتسا  تباث و  ییاه  مدق  شراگدرورپ  زا  هنوگچ 

.دنک

.ار تدنزرف  دلوت  دنشک  یم  لِک  یتشهب  ناغرم  هک  رگنب  نک و  زارد  نامسآ  يوس  هب  ار  تهاگن  سگرن !

.دنرب یم  جوا  هب  دوخ  اب  ار  تدنزرف  دنیآ و  یم  دورف  نیمز  يور  هب  رون ، ياه  هنارک  زا  هنوگچ  هک  رگنب 

.راپسب وا  هب  ار  تکدوک  تسادخ ، بوبحم  سدقلا ، حور  نیا  هک  شابن  نارگن  سگرن !

دروآ یم  وت  دزن  ار  وا  بیرقنع  سدقلا ، حور  هک  زیرم  کشا  شابم و  نوزحم  کنیا  سگرن !

.نارود حلصم  يا  وت  رب  مالس 

! تروهظ هاگ  داب ، كرابم  تندمآ و  هاگ  داب ، كرابم  تزور ، داز  داب  كرابم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / راظتنا دوعوم  اب  اه  یسپاولد  هرازه  رد 

.اه یسپاولد  هرازه  رد  منتشیوخ  هار  هدرکمگ 

.دیسر دهاوخ  بان  ياه  هنارت  ناراب و  تعیاشم  رد  وا  هک  تسین  نیا  زج  مرواب  رد 

: هک ینامز  اما  دیآ ، یم  وا 

دوش مگ  يروابان  غورد و  زا  يا  هلاه  رد  نیمز 

دوش ناهنپ  اه  هناخ  يوتسپ  رد  نتسیز  بوخ  دوش و  کشخ  ششخب  ياه  تسد 

.دنوشن دنلب  نامسآ  هنیس  ات  اه  تسد  دننکن و  رواب  ار  ندید  اه  مشچ 

ادـیپ ییافوکـش  لاجم  نرتسن  ياه  لگ  يا  هچغاب  رتمک  رد  هک  ادرف  .دوش  یلاخ  یتشهب  ياه  لگ  هنوپ و  رطع  زا  زامن ، ياه  هداـجس 
.دننامب هتسب  هشیمه  يارب  اه  هرجنپ  دنور و  الاب  اهراوید  زا  سخ ، راخ و  دننک و 

شزاون ناراب ، شخب  شمارآ  ياه  تسد  اب  اه ، نابایخ  مامت  دش و  دهاوخ  زادنا  نینط  لالب  يادص  رهش ، ياه  هنذام  مامت  يور  ادرف 
.دش دهاوخ 
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ياه بل  يور  ار  لاصو  هدنخ  هک  درک  دنهاوخ  ادـیپ  ندـید  تمرح  ردـقنآ  اه  مشچ  تفای و  دـهاوخ  یقیقح  موهفم  یگدـنز  ادرف ،
.دید دنهاوخ  یجنم 

ياه هرجنح  .تفرگ  دهاوخ  ناراب  ریز  ار  یهایس  راب  ینیگنس  نیمز  دیراب و  دهاوخ  ناراب  ادرف 

.درک دنهاوخ  وگزاب  ار  لاس  همه  نیا  ياه  هتفگان  دننک و  یم  ادیپ  دایرف  لاجم  هتفرگ  رُگ 

.دش دهاوخ  اه  یسک  یب  اه و  یسفنمه  یب  هانپرس  جع ،) ) درم نابرهم  هناش  دیکرت و  دهاوخ  اه  ضغب  مامت  هک  ادرف 

«. اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قحلا  قهز  قحلا و  ءاج  هک ...«  دش  دهاوخ  هتشون  اه  میوقت  مامت  يور  ادرف 

.یهاگنابش ياه  هثاغتسا  اه و  هبدن  نتسشن  راب  هب  نامز  تسا و  اعد  ياه  تسد  ندیسر  رمث  هب  هاگ  ادرف ،

.تساهدیون اهوزرآ و  مامت  هب  ندیسر  نامز  ادرف 

.تسا خیرات  نطب  رد  هدش  نیشن  هناخ  تلادع  دلوت  نامز  ادرف 

.تسا هتسشن  نآ  رب  قارف  هودنا  زارد ، نایلاس  هک  تس  ییاه  بل  هدنخ  نامز  ادرف 

.تساه ینابرهم  نماد  رد  اه  لگ  شیور  راگزور  ادرف 

یمرخ هفطاع  / راظتنا سوناف 

.ما هتسب  نیذآ  وت  كرابم  مان  اب  ار  شیاه  هچوک  ما و  هدرک  یناغارچ  ار  ملد  ياه  نابایخ  مامت  زورما 

ار ناملاسما  نابعش  همین  همه ، شاک  .دیُرب  ار  میاه  هظحل  بات  وت  رادید  بت  دش و  رو  هلعـش  مراظتنا  هلاس  رازه  سوناف  هرابود  زورما 
يداش تنیشنلد  هاگن  هیاس  رد  میدش و  یم  عمج  وت  زبس  همیخ  رد 

یتقو تساهلاس  الاح  نک ! هاگن  .دریگ  یم  رگید  یگنر  وت  دوجو  عمش  درگ  ناماه  هظحل  رورُس  میتسـشن ! یم  نشج  هب  ار  تروضح 
، دنسر یم  همین  هب  نام  یگدنز  رظتنم  ياه  نابعش  هک 

دالیم زور  .دنک  یم  رون  دنپسا و  لگ و  شوخ  يوب  زا  رپ  ار  نامرهش  ياضف  مامت  وت  دای  مان و  رطع 

ینازرا نام  یگدنز  دمجنم  دکار و  ياهزور  هب  ار  یگزات  توارط و  رطع  زونه  اه  نرق  زا  سپ  وت 

.دنک یم 
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ناتسمز چوک  تراشب  تسا و  هدیکشخ  ناتخرد  مامت  راهب  وت ، دالیم  زور  .تسا  نامیس  رـصع  ناسنا  تداعـس  يادتبا  وت ، دالیم  زور 
.ناسنا ریدقت  هلاس  نارازه  میوقت  رد 

رد ار  قح  دننز و  یم  گنر  قح  هب  ار  لطاب  هک  یناهج  رد  تسا  قح  تکوش  يادتبا  وت ، دالیم  زور 

.ینامیا یلاها  تبیه  دامن  یناسنا و  تمارک  رایعم  یّقح ، تقیقح  مّسجت  وت  .دننک  یم  مگ  لطاب  يال  رازه  مخ  چیپ و 

* *

*

ار وت  روضح  رطع  هاگره  هک  میا  هدرپس  رهـش  ياه  كدـصاق  مامت  هب  میا و  هدرک  یناغارچ  ار  رظتنم  ياه  هداج  مامت  هرابود  لاـسما 
دننک روهظ  تراشب  زا  ُرپ  مه  ار  ام  ناتسد  یلاخ  ياضف  دندرک ، ساسحا 

هداّجس .میا  هدرک  سامتلا  نامسآ  هب  .دننامب  زبس  دنتسیاب و  تخس  دنشاب ؛ هدامآ  میظع  یمایق  يارب  میا  هتفگ  ار  رهش  ناتخرد  مامت  و 
دنمدرد ياهلد  يارب  ار  جرف  يادرف  دشخب و  تباجا  گنر  ار  ناماه 

راظتنا اه  لاس  زا  سپ  ار  وت  ینارون  يامیس  تیؤر  دنکشب و  ار  نامیا  لها  ینالوط  تبرغ  میا  هدرک  سامتلا  نامسآ  هب  .دنک  کیدزن 
.دنادرگ رظتنم  قاتشم و  ياه  مشچ  يالج  یسک  یب  و 

.دشاب وت  راظتنا  نابعش  نیرخآ  نیا  میا  هدرک  سامتلا  نامسآ  هب 

يدیهش هموصعم  / درگرب

...دنا نیگمغ  هتفرگ و  رابغ  اه ، هنییآ 

...دنا هداد  رس  زیگنا  نزُح  يزاوآ  راگزور ، هشیمه  زا  رت  هتسخ  اهزور ،

؛ دنا هدش  گنر  کی  اه ، لصف  مامت 

، هدش هریچ  لوصف  همه  رب  نازخ 

.تسا هدرم  هک  تساه  لاس  راهب ،

.دنوش افوکش  ات  هدنامن  ناشیارب  یناج  دنا و  هتسب  خی  اه  هناوج  هک  تساهتدم 

، دبات یمن  دیشروخ  هک  تسا  يزارد  نایلاس 

، دنک یمن  یناشفاوترپ  هام 
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، دننز یمن  وسوس  ناگراتس 
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.تسین یبآ  نامسآ ،

.قرب ياه  هقعاص  هتخوس  تسا و  دعر  ِياه  هنایزات  ِدوبک  نامسآ ، ِنت 

...تسا هدرم  نامسآ  یبآ  هدیشوپ ، نیگمغ  ِهایس  ِياهربا  زا  يدوبک  سردنم  نهاریپ  نامسآ ،

.درگن یم  ار  قفا  هشیمه  زا  رت  هتسخ  اه  مشچ 

؛ دنبلط یم  ار  وت  تسا و  هدش  زارد  نامسآ  يوس  هب  هشیمه ، زا  رت  یلاخ  اه  تسد  تسا و  هدنام  هار  رد  هشیمه ، زا  رت  قمر  یب  اهاپ 

! هدز نازخ  ياه  لد  راهب  يا  ار  وت 

! نیرفآ يداش  يا  ار  وت 

! یتسه دیشروخ  يا 

! نم يوزرآ  همه  يا 

.تسا وت  زبس  روهظ  رظتنم  یتسه  همه 

.ار تندمآ  دننک  ییارس  همغن  نارازَه  نالبلب و  ات  درگرب  ...درگرب 

.ار تندوب  دنناوخب  هنامداش  اه  همشچ  اهدور و  ات  درگرب 

.ار تا  ینابرهم  دنروآرب  دایرف  دنفکشب و  اه  هناوج  اه و  هفوکش  ات  درگرب 

.ار تدوجو  يامرگ  دنک  هیده  هتسب ، خی  نیمز  هب  دیشروخ ، ات  درگرب 

.ار تتینارون  دناباتب  نیمز  تملظ  هب  هام  و 

...دن نیگمغ  هتفرگرابغ و  اه  هنیآ  ...درگرب  دوعوم !

نادامار نیرسن  / نیسپاو راهب 

؟ منک ملکت  خرس  هژاو  مادک  اب  ار  وت 

؟ مناوخب اعد  زبس  نحل  مادک  اب  ار  وت 

؟ مرگنب اهتنا  یب  هنارک  مادک  یبآ  قفا  زا  هرجنپ ، مادک  هچیرد  زا  ار  وت 
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زا زور  ره  اه  كدصاق  .دـنریگ  یمن  وت  زا  یغارـس  اما  دنـسر ؛ یم  هار  زا  نانز  سفن  سفَن  راب  ره  اه  هنیدآ  نشور ! وت  زا  یناهج  يا 
.دنروآ یمن  وت  زا  يربخ  اما  دنیآ ؛ یم  یگنتلد  ياه  هچوک  سپ  هچوک  هب  ناهج  رانک  هشوگ و 
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ندید رظتنم  هناربص  یب  دنا و  هدرک  رفس  هدز  خی  ياه  لد  رهـش  زا  شیوخ  یناتـسمز  چوک  رد  هک  تساه  تدم  رجاهم ، ياهوتـسرپ 
.دناوت ياه  مشچ  راهب 

؟ يا هدش  ناهنپ  تبرغ  هریت  ربا  نیمادک  سپ  رد  وگب ، رخآ 

؟ يا هتسشن  دوعوم  هظحل  ِراظتنا  هب  نازحا  هبلک  مادک  رد  نونکا  وگب  رهش ! هبیرغ  نیرت  بیرغ  يا 

؟ تسا كاخ  نیا  هطخ  مادک  رد  تتباجن  رون و  رسارس  ِناتسآ  وگب  تساجک ؟ تا  ینابرهم  هچوک  ِیناشن  وگب 

رب تسا  قارف  جنر  نیرت  هاکناج  تقارف ، .خـیرات  هدروخ  مخز  بلق  رب  تسا  هودـنا  نیرت  هنادواج  تا ، هودـنا  باجح ! رد  ِباتفآ  يا 
! راگزور هتسخ  ناج 

! ناقشاع رظتنم  ياه  بلق  رد  تسا  دیما  نشور  هنزور  اهنت  تروهظ ، راظتنا  و 

یب نامـسآ ، .دنک  یم  يرامـش  هظحل  تندـمآ  راظتنا  رد  هناراوگوس  نامز  تسا و  راشرـس  يدـب  زا  نیمز  اه ! یبوخ  مامت  ثراو  يا 
، هعیـش دـنمدرد  ياه  بلق  دنیـشنب و  هراظن  هب  ار  تا  یناـشیپ  باـتفآ  دـیاش  اـت  تسا  هتخود  هبعک  يوس  هب  مشچ  هشیمه ، زا  رت  باـت 

! نیا زا  سپ  ياه  هنیدآ  راد  هنیآ  يا  ایب  .دنز  یم  دایرف  ار  وت  كرابم  مان  هشیمه  زا  رت  هتسخ 

! نیسپاو راهب  يا  ایب 

! دوعوم

؟ مشابن نم  ییایب و  وت  هک  ار  يزور  منک  رواب  هنوگچ 

؟ دنشابن مرظتنم  ناگدید  ِشخبامرگ  تنابرهم  ناتسد  رگا  دیآ  یم  ملد  رس  رب  هچ 

؟ دوش ینازرا  ارم  نایاپ ، یب  ضیف  تا  هنامیرک  روضح  تمعن  زا  ات  یشخب  یگدنز  زاوج  ارم  هاگن ، يا  هشوگ  هب  رگا  دوش  یم  هچ 

! روضح نیرتابیز 

هک تسوت  اب  اهنت  مناد  یم  کیل  تس ؛ ینامرفان  نایـصع و  هنـشت  مناریو  بلق  نم و  زا  یهاوخ  یم  لد  یلـالز  هاـگن و  یکاـپ  هچرگ 
تس يرون  وت  روضح  فرش  هک  دیابر ، یم  ارم  یهلا ، فاطلا  نیرت  مرگ 

.مکیرات ناهانگ  تملظ  رب 

.موش ینامسآ  ات  امرف  بیصن  تیاوه  نیرتمک  زا  يرون  زین  ارم  دناوت ، يوگانث  همه  شناگتشرف  هک  دنوادخ  یتوکلم  شرع  هب  ار  وت 
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! الوم

مدوجو حوـل  رب  هک  تسا  یلد  غاد  زا  همه  میاـه  هیرگ  تسا و  یگنتلد  زا  همه  میاـه  هبـال  هک  شخبب  ما  هناـکدوک  یخاتـسگ  هب  ارم 
.تسا هدروخ 

! ازیزع

.يا هدناشن  ار  قشع  هک  يا  هطقن  هب  مسر  یم  تغیت  اب  هک  شکب  یقشاع  غیت  هب  ارم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناراب دلوت 

.زامن ياه  هداجس  مامت  تمرح  هب  ناهج و  ياه  هدنخلگ  مامت  تعسو  هب  تسه  يربخ  اجنیا 

.خیرات زبس  ياه  هگرب  مامت  تعسو  هب  تسه  يربخ  اجنیا 

.تساپرب ییوهایه  شرگید ، همین  رد  تسا و  هدرپس  یگنتلد  ياهزورید  تسد  هب  ار  شندوب  زا  يا  همین 

.دنا هدش  هدوشگ  ندیسر  رون و  تمس  هب  ندیرپ  ياه  هرجنپ  مامت 

.تسا هدش  زاب  نیمز  ياه  هناش  يور  هب  تشهب  غاب  ياه  هیواز  مامت 

.دنا هدروآ  دورف  رس  شندمآ  يارب  اه  هوک  شکرس  ياه  هندرگ  مامت 

دنرتسگب لاب  اه  نامسآ  هب  ات  دنا  هدامآ  زبس  يراظتنا  رد  اه  هناورپ  مامت  دنا و  هتساخرب  شزیخ  هب  شندید  يارب  اهایرد  تعـسو  مامت 
.دجنگ یمن  شدوخ  دودحم  تعسو  رد  ارماس »  » هک تسا  مهم  نانچنآ  ربخ  اجنیا  .دنریگب  نشج  ار  شندمآ  و 

رواب ناتـسد  زا  لایخ ، ياه  کچیپ  دـننک و  یم  شزاون  ار  رهـش  غاد  ياه  هنوگ  یمیالم  میـسن  نانوچ  هکئـالم ، ياـه  لاـب  ياـکنخ 
.دنیاشگ یم  تسد  نامسآ  تمس  هب  زاب ، ياه  هرجنپ  تسد  رد  تسد  دنور و  یم  الاب  اهراوید 

.دنزیر یم  اه  كاخ  يور  یمیالم  ناراب  من  من  تسا و  بورغ  گنت 

.دوش یم  زیربل  مدنگ  لگ  ياه  هقاس  هدروخ و  ناراب  كاخ  يوب  زا  رهش  ياه  هچوک 

.دنشاپ یم  ارماس »  » هب رگید  یقوش  يروش و  ناشیاه ، لاب  صقر  اب  گنراگنر  يا  هناورپ 

.دنهد ربخ  ایند  رسارس  هب  ار  دالیم  هدنخرف  نیا  ات  دنا  هتسارآ  يرپ  لاب و  اه ، كدصاق  رت ، فرط  نآ  و  ... 
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! تسا هار  رد  مهم  یقافتا 

! دنک دوخ  بوذجم  ار  خیرات  هک  كرابم  یقافتا 

! دنا هداد  تاروت »  » و روبز »  » رد ار  نآ  دیون  هک  كرابم  یقافتا 

! تسا هداد  رباج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لبق ، اه  لاس  ار  نآ  ربخ  هک  كرابم  یقافتا 

دخرچب یگدنز  رون و  تمس  هب  نیمز  ات  دتفیب  دیاب  هک  یقافتا 

تس یندز  ینامز  زییاپ  هشیر  رب  هشیت 

تس یندمآ  راهب  زور  کی  هک  مینئمطم 

قشع هدنخ و  لگ و  ساسحا  زا  ولمم  يا  هچوک 

تس ینتسیز  اه  هچغاب  مرح  میرح  رد 

یبآ یب  زا  اه  هتوبلگ  هدش و  یتلادع  یب  نیـشن  هناخ  تلادـع ، هک  ییادرف  رد  ات  دـیاشگ  یم  مشچ  باتفآ  لسن  زا  یکدوک  بشما  و 
رواب رب  ار  ناتسمز  يالبال  رد  هدشمگ  راهب  دزیخرب و  .تسا  هدش  هتـسب  نامـسآ  تمـس  هب  ندیـسر  ياه  هرجنپ  مامت  دنا و  هدیکـشخ 

.دناشچب درد  هلیبق  رب  ار  تمصع  میرح  رد  یگدنز  تذل  دناشنب و  یلاها 

يرهاط دومحم  دیس   / تبیغ باجح 

يرپرپ ياه  هلال  رابت  زا  »

يرخآ ماما  يرصع  بحاص 

یلو مناد  یمن  ناج ! اقآ  هآ 

« يرتاهنت یلع  زا  منامگ  نم 

.رّهطم بادرس  تساّرماس ؛ اج  نیا 

هدـش ینالوط  شا  ینیـشن  هدرپ  نارود  ارچ  تسا و  هدز  شا  ینارون  هرهچ  رب  تبیغ  باجح  نایمدآ ، ِهاـنگ  نیمادـک  هب  هک  مناد  یمن 
.تسا

هدرک شوخ  لد  مه ، زونه  ار ، تاـیح  زاوآ  هتـسکش  نیا  هک  تسوا  مرگ  یلو  یناـهنپ  روـضح  وا و  نیگآرطع  يوـب  اـهنت  نوـنکا  و 
.تسا
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ياهرد نک و  باتش  .تساجنیا  یگریت  نمرخ  هک  باتب ، نکفارب و  ار  باجح  ناج ! يدهم 

.نک همین  ود  ار  سأی  نکشب و  ار  يدیما  ان 
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نک راثیا  ما  هتفرگ  رُگ  دوجو  رب  یمیسن  .تسا  هدیسر  هک  نیپچب  ارم  هودنا 

.مینیب یم  هتسب  ار  یتشآ  نزور  میجنر و  رد  شیوخ  تسد  زا  هک  تسا  يرید 

نآ .دزوـس  یم  قاـیتشا  ِشتآ  رد  نوـنکا  تسا ، هدرک  ناـهن  بیغ  هدرپ  سپ  رد  ار  وـت  ِلاـمج  تساـه  نرق  هک  سّدـقم  بادرـس  نآ 
ياوآ ندینش  راظتنا  رد  يدیشخب ، شیانعم  وت  هک  ادخ  هناخ  ياه  تشخ 

: یهد زاوآ  نایناهج  هب  هداد و  هیکت  نآ  رب  هک  تسوت  نیشنلد 

« يدهلا اَنَا  ّینِا  َملاعلا  َلْهَا  ای  »

.تکرب رازه  روهظ  ینعی  وت  روهظ  هتشرف و  رازه  شنیرفآ  ینعی  وت  دنخبل  ناج ! يدهم 

هب نداد  انعم  ینعی  وت  ینیشن  هدرپ  .تسا  ناج  یب  هدرم  نارازه  هدننازیگنارب  وت  هاگن  مایتلا و  یب  ِياه  مخز  مهرم  وت  ییاحیسم  سافنا 
: قایتشا شتآ  هراومه  شیور  شیاز و  ینعی  لامج ؛ ییابیز و 

ینک یم  زیهرپ  ییامن و  یم  رادید  »

« ینک یم  زیت  ام  ِشتآ  شیوخ و  رازاب 

.نک ییوس  نآ  یناسنا  ارم  ایب و 

دفکـشب و هرابود  هدرـسفا ، تعیبط  نیا  هدـیرپ و  گنر  ناـسنا  نیا  هرهچ  دزیخ و  اـپب  دوش و  رادـیب  باوخ  زا  یتسه  اـت  نک  میادـص 
رکیپ رد  مینک  ّسح  مینیبب و  ار  ادخ  رگید  راب  ات  دوش  زبسرس 

.هتفر امغی  هب  ِناج  همین  ِتعیبط  نیا  ِمادنا  رد  ّتیرشب و 

دسر باداش  راهب  دور و  یم  يِد  »

دسر بآ  رپ  هرهچ  دمد و  یم  لُگ 

ام هدنخرف  راگن  ِندمآ  اب 

« دسر بان  توارط  دفکش  یم  خُر 

داب رب  ياه  نمرخ  دنزارفارب و  تماق  هدیکـشخ ، ناتخرد  هرابود  ات  هدروخ  ناراب  ياه  نمرخ  هتخوس و  ياه  لگنج  رب  راذگب  اپ  ایب و 
.دنزاس هریخ  ار  رظتنم  نامشچ  رگید ، ینامز  ره  زا  شیب  دندرگ و  راشرس  هوبنا و  هتفر ،

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یگنتلد ياه  هچوک 
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« ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  یف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  »

.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  شنارظتنم  مشچ  رد  ار  قوش  کشا  شندمآ ، دیون  دچیپب ، ناهج  رد  هک  ینامسآ  يادص  و  ... 
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.یجنم نیا  دراد  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  تَْوفِص  لامک 

.رَظتنم نیا  دراد  ار  مالسلا  هیلع  سیردا  تعفر  لالج 

.شوپ زبس  راوس  نیا  دراد  هنیس  رد  ار  مالسلا  هیلع  حون  هنیکس 

.دوعوم يایلیا  نیا  تسا  يراج  شا ، هراونت  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ملح 

.یتسه نیعم » ءام   » نیا دراد  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ياهب 

.یلاعت قح  تجح  نیا  دراد  ار  مالسلا  هیلع  بویا  ربص 

.نیرخآ ِنیشناج  نیا  دراد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تهابش  ردقچ  و 

وا هک  شناقـشاع  دنرظتنم  ار  ییادرف  .دـسر  یم  ماشم  هب  یگنتلد  ياه  هچوک  زا  هبدـن  يوب  تساه و  هعمج  هب  شنارظتنم  مامت  مشچ 
.دشخب یم  هرابود  یناج  مالسا ، هب  دنک و  یم  ایحا  هرابود  ار  شّدج  هدش  نیشن  هناخ  تلادع  دیآ و  یم 

ینافوت درس و  ياهزور  نیا  دسر  یم  نایاپ  هب 

یناوارف سای و  زا  رپ  تتسد  رد  ییآ و  یم  وت 

!؟ دوعوم هعمج  نیمادک  تسد  زا  زور ، نیمادک 

یناد یمن  یناد ، یمن  مناد ، یمن  مناد ، یمن 

.اه یماجنارس  یب  اه و  یکیرات  يادرف  زا  مسرت  یم 

.تسا هدش  داشگ  دیدرت ، ياه  مشچ  تسا و  هدرک  هشیر  اه  هچوک  ناج  نت و  رد  مّهوت  نامگ و 

.دننک ییاشگلاب  ات  تسین  ینامسآ  تمرح  ار ، ناشیاه  لاب  تعسو  دنا و  هدش  کیرات  ياه  بش  ریگنیمز  نوگلین ، نامسآ  ناگدنرپ 

.دنرب یمن  ایرد  هب  یهار  دنا و  هدش  اه  بادرم  شوغآ  مه  دنا و  هدیرب  راهب  زا  لالز ، ياهدور 

.تسین شندمآ  زا  يربخ  دنرذگ و  یم  اباحم  یب  مه ، رس  تشپ  اه  هظحل  اهزور و 

.دنشک یم  راظتنا  ار  تیاه  ماگ  رطع  هک  دنتسه  يرظتنم  ياه  مشچ  اهدیدرت ، همه  نیا  اب  و  ... 

! رمالا بحاص  يا 
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.نیموصعم نابز  زا  هدش  هداد  هدعو  يا  گرزب ، دوعوم  يا  مناوخ  یم  ار  وت 

(1) «. سدُْقلا ِءایِض  ِعاعُِشب  دّقَوَتَت  ِروُّنلا  ُبُویُج  ِْهیَلَع  ِروُّنلا  ُبِیبالَج  ِْهیَلَع  يردلا  ِرَمَْقلاَک  ُهُهْجَو  هّنجلا  لها  سوواط  يدهملا  »
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ینارون ياـه  تعلخ  تسا و  رون  سنج  زا  شیاـه  ساـبل  .دـنک  یم  نیـشن  هدرپ  ار  هاـم  شا ، هرهچ  تسا و  ناـیتشهب  يوراـبیز  يرآ !
.ضیف راونا  عاعش  زا  دشخرد  یم  هک  هینّابر 

.میشاب رگ  هراظن  ار  بیِرَق » ٍناکَم  ْنِم  يِدانُْملا  ِداُنی  َمْوَی  ْعِمَتْسا  َو  : » هیآ لیوأت  دیون  میشاب و  هدنز  شاک 

نایرقاب دیمح  دنخبل / هفوکش و 

راـهب وت ، روضح  اـب  هک  تسا  یناراـب  هنـشت  مرظتنم ، دوجو  اـهنت ، هدـیدفت و  يریوک  نوچ  ما ؛ هدیکـشخ  شیوخ  یبـیرغ  راـصح  رد 
.دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  ار  نتفکش 

! نم ياقآ 

معط یک  دوارت ، یم  مبل  گربـلگ  زا  بیُجی » ْنَّمَا   » منبـش هک  یـسپاولد  ياـه  هظحل  نیا  رد  یـسک ، یب  ییاـهنت و  ياـه  بش  نیا  رد 
؟ دیشچ مهاوخ  ار  تباجا 

.دپت یم  تا  هرابود  عولط  يارب  نامز  بلق  تسا و  وت  روضح  زبس  شیور  هنشت  نیمز ، هک  میا  هتفگ  دنا و  هتفگ  هشیمه 

هظحل نیرت  یبآ  اـت  دـننک  یم  تندـمآ  حیرـض  رذـن  ار  شیوخ  زاورپ  مرظتنم ، ياـه  مشچ  نارتوبک  دوش ، یم  هک  بورغ  هعمج ، ره 
.دننیشنب اشامت  هب  ار  تا  ینامسآ  روضح  ياه 

.تسش دهاوخ  ار  ام  هتفرگ  رابغ  لد  وت  روضح  ياه  هظحل  یلالز  ییایب ، هک  یتقو 

.نک عولط  نامهاگن  لحاس  بورغ  رد  ایب و 

.شاب نام  ییاهنت  رات  ياه  بش  ناشفاوترپ  شیوخ ، لامج  باتفآ  اب  ایب و 

؟ مینک ساسحا  نامیا  زبس  هشیمه  ياه  لگ  يال  هبال  زا  ار  يراگتسر  شوخ  يوب  ام  ات  ییایب  هک  دوش  یم  یک  اقآ !

یسرب هار  زا  قشع ، يریش  هار  زا  ات  میا  هتـسب  وت  هار  هب  ار  شیوخ  هدید  لیخد  هک  تسا  يرمع  رظتنم ! ياه  لد  یناشکهک  رفاسم  يا 
.مینارتسگب دنخبل  هفوکش و  زا  یشرف  تیاپ  ریز  و 

.مرمش یم  هظحل  دروآ ، یهاوخ  رد  زاورپ  هب  رظتنم  ياه  لد  نیمزرس  رد  ار  حبص  هک  يزور  يارب  نم 

ص:148

هرامش 76 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 264زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


يرهاط دومحمدیس  / ناحیر لگ و  زا  ینماد  اب 

باقن یّکم  عَقُرب و  ینَدَم  يا  »

باتفآ دَُوب  دنچ  نیشن  هیاس 

سَفَن دمآ  َبل  هب  ار  نارظتنم 

سر دایرف  هب  دایرف  وت  يا ز 

ریذپ تفآ  هناخ  نیا  تفا  ز 

(1)« ریگ تسد  ار  همه  روآرب  تسد 

یم بات ، یب  رارق و  یب  هک  مدید  یم  وت ؛ ِفاوط  رد  مدید  یم  ار  وا  متفرگ ، یم  ار  لد  غارس  دوخ  ِبئاغ  ِلد  ِياپ  ِّدر  لابند  هک  اهراب 
.نم نذا  یب  دیآ ، یم  دور و 

.رت هزات  یتایح  هرابود و  ییورین  اب  ناحیر ، لُگ و  زا  ینماد  اب  ددرگ ؛ یم  رب  ناشفا  تسد  دونشخ و  اّما  دور ؛ یم  هدرسفا  گنتلد و 

ساسحا شیوخ  ناج  نیمزرـس  رد  ار  تفلز  ِنیکـشُم  يوب  ندـیچیپ  دـیآ ، یم  زاورپ  هب  تیوس  هب  وت  ِقوش  هب  ملایخ  هناورپ  هک  یبش 
.منیب یم  هدنکارپ  دوخ  ِفارطا  رد  ار  وت  شوخ  يوب  ناهاگرحس ، موش ، یم  شوغآ  مه  وت  لایخ  اب  هک  بش  ره  منک و  یم 

دیآ لُکاک  نآ  ُِنب  زک  یمیسن  »

دیآ لبنس  يوب  رتشوخ ز  ارم 

شوغآ رد  ار  شلایخ  مریگ  وش  وچ 

(2)« دیآ لُگ  يوب  مرتسب  زا  رحس 

ینتفگان رارسا  همه  تتوکس  رد  یگدنز و  تایح و  همه  تیاه  سَفَن  رد  ینابرهم ، همه  تهاگن  رد  یتشهب ! زا  رتارف  هک  ینینزان  يا 
.دنز یم  جوم 

؟ ییارآ لد  ابرلد و  نینچ  هک  یکاخ  بآ و  نیمادک  زا  همطاف ! رسپ 

.یتحالَم نسُح و  دنوادخ  هک  يراید  نیمادک  زا 

دنرشب نانیا  رگا  تمالم  نسُح و  نینچ  اب  »
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« دنرگد راید  رهش و  رگد و  ِكاخ  بآ و  ز 

رد ار  هدرم  نارازه  ِنتخیگنارب  وت  ِییادـخ  هاگن  مایتلا و  یب  ياه  مخز  مهرم  وت  ییاحیـسم  ِسافنا  هک  يا  هدیـشون  هعرج  نیمادـک  زا 
؟ دراد یپ 

.دنک یم  سامتلا  ار  وت  يراهب  ياه  ماگ  شا ، هداتفا  قیوعت  هب  يامرس  ِزوس  رد  شنادنبخی و  يانگنت  رد  ناتسمز  راهب ! هشیمه  يا 
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وت هب  دننیب و  یم  باوخ  هب  ار  رون  یبوکیاپ  ناهاگرحـس ، هک  نانآ  همه  هدشن  ریبعت  يایؤر  يا  لدـع و  تموکح  یخیرات  ِدـنخبل  يا 
ِتوارط ار  هتخوس  ياـه  لد  رتسکاـخ  رگم  اـت  یبـلط ، یم  ار  جَرَف  تیادـخ  زا  هراوـمه  هک  اـم  زا  رت  هار  هب  مشچ  زا  دـننک ، یم  ریبـعت 

ِیباداش یشخب و  شِیور 

هب مشچ  تا ، يراهب  ياه  ماگ  هار  هب  مشچ  میهار ؛ هب  مشچ  زونه  هشیمه  زین  ام  ینک ! اطع  هنادواج 

.تا ینامسآ  تلادع  هار 

هدازربکا ریما  / لماک هام 

هراظن هب  نشور  رادیب و  یمـشچ  دننامه  نامـسآ ، هنیـس  رد  شیوخ  ِنکمم  تروص  نیرت  لماک  رد  هام »  » تسا و هدیـسر  همین  هب  هام 
هیاس زین  یتسه  ِیتسه »  » رب هک  رهاظ  ملاع  رب  اهنت  هن  هک  يدیـشروخ  تسا ؛ دیـشروخ  ياه  مدـق  نابزیم  هک  ار  يا  هناخ  تسا  هتـسشن 

تاولج تسا و  هدش  نکفا 

.دنک یم  نشور  ار  یلدود  کش و  موهوم  کیرات و  يایاوز  مامت  شرون ، نارک  یب 

.تسا هدروآرب  رس  قشع  قرشم  زا  هک  يدیشروخ 

.دراد هاگن  هدنزورف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیاده  غارچ  ات  تسا  هتشارفارب  تماق  تماما  ناماد  زا  هک  يدیشروخ 

هریت چوپ و  لایخ  ددرون و  رد  تسناوت  دهاوخن  یبورغ  چیه  ماجرف  یب  مطالت  ار  دیشروخ  نیا 

.درادن نیب  نشور  ياه  هاگن  زا  ار  دیشروخ  نیا  نتخادنا  ییادج  ناوت  بات و  يربا ، چیه 

.دنک یفخم  ار  شا  ینارون  هرهچ  تسناوت  دهاوخن  یشوپ  هریت  ربا  چیه 

.دنک یم  ینارتسگ  رون  نوریب ، هب  نورد  زا  دنک و  یم  عولط  اه  لد  هناخ  نورد  زا  هک  يدیشروخ 

.تسا هدیدرگ  لماک  تماما  اّما  تسا ؛ هدیسر  همین  هب  هام 

.دوب هداد  نایعیش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  يدیون  همادا  دوش ؛ لماک  ات  هام  همین  رد  دنک  یم  مایق  زین  ماما  نیرخآ 

.شناتسد تمارک  زا  دننیچرب  هناد  دنزاسب و  هنایشآ  تیالو  هب  قشع  دنلبالاب  زاسخاش  رب  قاتشم ، ياه  لد  ات  تسا  هتشارفارب  تماق  وا 
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.دنک تسار  شیوخ  یلزا  مایق  هب  تماق  هک  يزور  دنک ، یم  اپ  هب  یتمایق  هک  تسا  هتشاذگ  كاخ  رب  مدق  يدیشروخ  هام ، همین  رد 

.هدش هداد  هدعو  هاگرحس  نآ  دوعوم و  هاگ  هدعو  نآ  تسین  رود 

ياه هناش  سپ  زا  تماما ، جرب  دیشروخ  هتشارفا  ياه  هناش  سپ  زا  درک  دهاوخ  عولط  يزور 

.درک دهاوخ  عولط  روهظ  دیشروخ  جع ،) ) دّمحم لآ  مئاق  يدهم 

.تسا هتخود  كاخ  رب  مشچ  نکمم ، تروص  نیرت  لماک  رد  هام  هک  نامز  نامه  هام ؛ زا  يرگید  همین  رد  دیاش  دمآ ؛ دهاوخ  وا 

نایرقاب دیمح  / راظتنا تعاس 

.مسر یم  لاصو  لحاس  تمس  هب  ات  منک  یم  روبع  راظتنا  ياه  هندرگ  زا  بورغ  زور  ره 

هنارک یب  یبآ  تمـس  زا  وت  تاجن  یتشک  زورما  دـیاش  هک  مرگن  یم  قشع  مطالتم  جاوما  رب  منیـشن و  یم  دـیما  قرـشم  يایرد  هب  ور 
.دوش سکعنم  میاه  مشچ  هنییآ  رد  قشع  ياه 

راهب ییاه و  لد  توارط  هک  وت  ار ؛ وت  روضح  شیور  مدوجو ، غاب  زبس  ياه  هژاو  اب  میارـس  یم  نتـسیز ، هناقـشاع  لزغ  نیرتاـبیز  زا 
.اه لگ  ییافوکش 

؟ میوش باریس  تروضح  لالز  همشچ  زا  ام  ات  ییایب  دوش  یم  یک 

.درپس یهاوخرهم  ياه  هظحل  نیرت  یبآ  هب  تا  ینابرهم  شزاون  تسد  اب  ار  ایند  ییایب ، وت  یتقو  نم ، يالوم 

.دوب دهاوخ  نام  ياه  لد  ریوک  شخب  توارط  تا ، یناراب  ياه  سفن  هک  ایب 

.نک تروضح  یقاقَا  زیوآ  لد  يوب  زا  تسم  ار  ناهج  ایب و 

.دناوت لابند  هب  اه  هظحل  ناشورخ  ياهدور 

.دنا هدرک  كوک  ار  تروضح  گنهآ  راظتنا ، تعاس  ياه  هبرقع 

.دهد یم  ار  قشع  تراشب  هک  تسا  یحبص  وت ، روهظ  تعاس 

.ینک یم  یناشفارون  ار  تملظ  رد  قرغ  ناهج  تروضح ، باتفآ  اب  ییآ و  یم  وت 

! نامزلا بحاص  ای  يردارب ؛ تلادع و  تقیقح و  زا  دوش  یم  هتفکش  ناهج  وت  اب 
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يردیح همطاف  / نارابلگ

رون و قشع و  نارک  نارک  هام ، هراتس و  دبس  دبس  سای ، سگرن و  قبط  قبط  دینک ! نارابلگ  ار  شرع 

! دینک ناینیمز  نیمز و  راثن  ینامداش 

قهز قحلا و  ءاج   » هب هرابکی  هب  ار  نیمز  چوپ  يایؤر  شندـمآ ، میمـش  هک  يرون  دـیآ ؛ یم  يرون  هام ، همین  نیرت  ینابعـش  رد  زورما ،
.دروآ یم  رون  دوخ  اب  تملظ ، هاگماش  زا  قارف ، هریت  ياهربا  سپ  زا  هدش » هداد  هدعو   » .دیآ یم  دعوم  .دنز  یم  دنویپ  لطابلا »

.نارظتنم يوس  هب  راظتنا ، زبس  يوک  هب  دیآ ؛ یم  يرظتنم 

رد لیئربج ، ياپمه  هکئالم ؛ شودمه  دیآ ؛ یم  ینـسُح  باتفآ  هک  دـییارایب  ار  نامـسآ  ات  نامـسآ  نارک ، ات  نارک  نامـسآ ، ات  نیمز 
.هکئالم هلهله  نایم 

يریما نیسح  !/ نم رالاس 

نامیاه هظحل  هک  دش  هچ  ار  ام  ناگدولآ ! ْنایصع  نیا  رب  ياو  .مشزغل  هنیدآ  هنیدآ  .رـس  رب  متنحم  كاخ  تسا و  لد  رب  مترـسح  غاد 
هک یلاح  رد  میرب  یم  رحس  هب  ار  اه  ماش  دوش ؟ یم  يرپس  وت  یب 

تمیوگ یم  دـیآ و  یم  رظن  رد  وت  راسخر  هام  مرگن ؛ یم  تعاس  هب  هک  رابره  درذـگ ، یم  اه  تعاس  يراد ؟ ماـقم  اـجک  میناد  یمن 
! نم ناتسراهب 

؟ يا هتشگ  اهنت  هچ  زا 

يا هتشگ  ارحص  درم 

مناد یمن  یتقو  مروخب ؛ اذـغ  هدـعو  هس  زور  ره  هنوگچ  دـشاب ! اه  هدـید  زا  بیاغ  قوشعم ، هک  غاد  نیا  ار  قشاـع  تسا  نیگنـس  هچ 
شفالسا نوچ  ای  ریس ؛ ای  تسا  هنسرگ  منادرگرس  بوبحم  ملد ، زیزع 

 . ...هدرک لوانت  دوخ  ای  هدیشخب  يرگید  هب  ار  شیاذغ 

هچ تسا و  قح  نیمارف  يارجا  وت  تموکح  نم ! رالاس  .هدـش  ناگمه  هفـسلف  كاخ ، هک  ینامز  رد  یکالفا  يانعم  وت  قشع ! يـالوم 
تـسافو یب  هچ  دهد و  یمن  تلهم  وت  راظتنا  يارب  يا  هظحل  هک  نامز  تسا  محر  یب  هچ  هآ ، درذگ ! یم  اه  هیناث  نوچ  دوش  یم  رید 

.دشاپ یمن  مه  زا  وت  یب  هک  ناهج 

! درگرب ملع ، ههلا  دور ؛ یم  لهج  يوس  هب  ناهج 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قشع ...و  رازه  لاس 

اهنادلگ يور  رب  كدف  غاب  زا  سای  نیرخآ  بشما  دیور  یم 

اهنابایخ تسد  تعسو  رد  خرس  رانا  کی  رطع  دچیپ  یم 

! يزییاپ درس  راهب  يا  ياه  ! ناراب یب  درس  نیمز  يا  ياه 

اهناراب هدژم ؛ ار  اه  هنوپلگ  ناراب ، هدژم  ار  اه  گنسلگ 

! یناتسمز ریدقت  دوردب  فیلکت ! الب  میوقت  دوردب 

اهناویا شوپنت  ینازرا  نشیوآ ، سنج  زا  ینهاریپ 

! دیشروخ هدزای  بورغ  زا  دعب  هلال ، هدزای  نازخ  زا  دعب 

اهناتسمز درس  رواب  رب  دبات ، یم  دیشروخ  نیرخآ  نیا 

ناراب لگ و  دنخبل و  زیربل  هچوک ، کی  قشع -  ...و  تسیود  لاس 

اهنادیم اهنابایخ و  مهس  قشع  تیاهنیب -  ...و  رازه  لاس 

داژن يدهم  دیما  / تشگزاب

ددرگ یم  رب  هدیمرآ  بش  ِدیشروخ 

ددرگ یم  رب  هدید  رون  لد و  روش 

دراد لسلست  رود و  ناهج  ریدقت 

ددرگ یم  رب  هدیپس  دور و  یم  بش 

ددرگ یم  رب  بوخ  يادخ  زور  کی 

ددرگ یم  رب  بوچ : گنس و  هب  راپسب 
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راپسب نادند  تسد  هب  رگج  دنچ  کی 

ددرگ یم  رب  بورغ  زا  سپ  دیشروخ 

ددرگ یم  رب  دوجو  ِبش  ِدیشروخ 

ددرگ یم  رب  دورد -  شدادجا  رب 

دراد تبیغ  دنا  هتفگ  هک  رای  نآ 

ددرگ یم  رب  دوب  هتفرن  هک  نیا  اب 

یجنپ هجیدخ  /؟ یِک

؟ یک راظتنا  نیا  زا  هدیسر  بل  هب  مناج 

؟ یک راگدرورپ ، ِیمتح  ِناهگان  يا 

يدماین تشذگ و  لاس ، رازه  زا  شیب 

؟ یک راد ، هلابند  هراتس  تیور  یک ؟

تسا هدرک  رید  یلو  درم ، هتفرگ ، ناراب 

 . ...یک راوس ، ِدرم  هک  راظتنا ، رد  هناخ 

دنک ضوع  ار  ناهج  هک  دسر  یم  هارزا 

؟ یک رابغ ، درگ و  همه  نیا  تسد  رود  زا 

اهر لزا  زا  ِیگشیمه  شمارآ 

؟ یک رارق ، ار  ناهج  ياپ  زیرگ  حور 

دبا ات  زاغآ  هدزای  ماتخ  سح 

؟ یک راهب ، اهدص  ِيزبس  عورش  نسح 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیمز موق  نیرت  هدرزآ  لد 

ایب مینیرت ، هدرمژپ  وت  قشع  مغ  رد 

ایب مینیبب ، تابیز ، تروص  دوش  یک 

ادخ هب  تقشع ، تماق  لزغ  هب  دجنگن  رگ 

ایب مینیرت ، داهرف  وت  قوش  زا  لد  رد 

دریگ یم  قفش  گنر  قفا  هک  ییاه  هعمج 

ایب منیچب ، هلالآ  لد  مشچ و  زا  یک  ات 

بآ شتآ و  رذگ  رد  نامز ، مجح  رد  وت  یب 

! ایب مینیمز ، موق  نیرت  هدرزآ  لد  ام 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...يرود مغ  مایتلا 

يراد اه  نخس  رهش  نیا  مدرم  اب  هک  وت 

يراد اج  ناشرواب  مرح  میرح  رد 

زونه تسا  گنت  وت  نامشچ  هب  موق  نیا  لد 

زونه تسا  گنشق  هاگرحس  هعمج  ره  هبدن ،

مراد مدامد  سح  نیا  نم  هک  بشما ، کی  هن 

مراشرس تندمآ  زا  هک  تسا  يراگزور 

بایرد نامیا  مرواب  زا  کَمک  مک  دکچ  یم 

« بایرد نادنخ  لگ  يا  ارم  مشچ  همشچ  »

دوشن افوکش  قشع  دندقتعم  يا  هدع 

دوشن او  اه  هرجنپ  لغب  رد  اه  سای 
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دوش ریگنیمز  دیشروخ  يرود  زا  کچیپ 

دوش ریپ  طقف  زییاپ  هجنپ  رد  غاب 

« درک یهاوخ  يرظن  ام  رب  هک  دنداد  هدژم  »

درک یهاوخ  يرذگ  مه  ام  هچوک  زا  امتح 

یهاگ یهاگن  تسا  يرود  مغ  مایتلا 

یهاگ یهار  هب  مشچ  نیا  رد  تسه  یتذل 

ییآ یم  نیقی  وت  دشاب  هک  هچ  ره  تحلصم 

.ییآ یم  نیمز  يادرف  هناراهب  هب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / ...تیاهنیب رازه و  لاس 

دش دهاوخ  مالعا  ناهگان  منئمطم  نم 

دش دهاوخ  ماقرا  هچیزاب  ناهج  هکنیا 

! مدنچ ...و  دصیس  تیاهنیب ، ...و  رازه  لاس 

دش دهاوخ  مالسا  همان  نایاپ  دنخبل 

کیرات رواب  مهو و  نظ و  نارازه  امتح 

دش دهاوخ  مالعتسا  هعمج  شراقفلاوذ ، اب 

ماشآ نوخ  نادنوادخ  نآ  مامت  مشچ 

دش دهاوخ  ماتیآ  همان ، نیرفن  لومشم 

اهوتسرپ گنس و  هصق  مرادن  یکش 

دش دهاوخ  ماگنهان  رارکت  ههربا ، اب 

شود رب  ربت  ناشوپ  هقرخ  يارب  يزور 
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دش دهاوخ  مادعا  هخوج  رسارس  ایند 
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نادامار نیرسن  / هاگن لالز 

ما هدیزگرب  ار  وت  قشع  هک  نامز  نآ  زا 

ما هدیدن  تنحم  مغ و  زج  هنامز  نیا  رد 

دهد یم  وت  يوب  هک  راهب  يا  نک  رواب 

ما هدیچ  هک  یضغب  هتفکش  هچنُغ  نیا 

نم يارب  یناوت  بات و  هدنامن  رگید 

ما هدیکت  ترجه  مغ  زا  هنوگچ  رگنب 

! ار رارق  لد  نیا  زا  يدُرب  هک  یفسوی  يا 

! ما هدیدن  ملاع  همه  رد  وت  زا  رتابیز 

اه هنتف  نافوت  همجه  ریز  تسا  يرمُع 

ما هدیمرآ  وت  تیانع  هیاس  رد 

ناهج رد  تسا  يراج  هداس و  فاص و  همشچ  نوچ 

! ما هدید  وت  ِهاگن  لالُز  رد  هک  یفُطل 

! زیزع يا  مرادرب  وت  لد ز  هک  وگم  نم  اب 

ما هدیرخ  مناج  تمیق  هب  ار  قشع  نیا 

رابت ینامیلس  مظعا   / ملاع مغ  ... 

دنربارب ملاع  مغ  اب  هک  اه  مشچ  نآ 

دنروآ یم  رد  ارم  ياه  کشا  دنراد 

رابت نیا  لیا و  نیا  مدرم  دینک  رواب 

دنرّدکم تگنشق  هاگن  يورد  زا 
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تندید قوش  زا  نرتسن  سای و  ياه  لگ 

دنرد یم  هماج  ناشنت  زا  قشع ، زیربل 

وت ياه  تسد  زا  میرود  مقشاع و  نم 

دنروآ یم  رد  ارم  ياه  کشا  دنراد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  ییابیکش / روش 

ییاشامت هناقشاع ، هک  ییابیز  هدیپس  نآ  وت 

ییافوکش دهش  میمش  دریگ ، یم  وت  هاگن  زا  لگ 

ار اه  سفق  ریرهمَز  هک  يزیگنا  لد  راهب  نآ  وت 

ییاهنت مغ  زا  هدودز  منبش  سفن  اب  هدوشگ 

رورپ شطع  ریوک  رد  هک  یناراب  منرت  نآ  وت 

ییارحص هلال  رانک  ایرد ، همزمز  هدناشن 

تیاشامت يوس  هتفرگ  سک  ره  اعد  ِتسد  هک  ییوت 

ییاشامت هشیمه  ار  وت  دهاوخ ، یم  هنیآ  هیبش 

ار ناتسبش  درس  توکس  رخآ ، ینکش  یم  هک  ییوت 

ییاضیب دَی  نآ  روضح  دریگ ، یم  هبذاج  گنر  و 

تسین ابیز  وت  مان  نودب  زگره ، لزغ  بان  فیدر 

ییابیز تعسو  هب  مسق  ناجالوم ، وت  مان  هب  مسق 

نکشب سفق  رورغ  ایب  يدازآ ، وترپ  هیبش 

ییالاک تماق  هرابود  دریگ ، سپ  وت  راقفلاوذ  هک 

یتسه یلع  كاپ  مارم  ینامیا ، تردق  مامت 
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ییاروها زبس و  هشیمه  يدنوادخ ، تسد  هوکش 

میاه لزغ  تسد  هشیمه  تسا ، گنت  ملد  لثم  هک  ایب 

ییابیکش روش  هرامه  متسد ، زا  دور  یم  هک  ایب 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هنیآ يارب 

 ... ! ما هدیدن  باوخ  نم 

ما هدیدن  باوخ  نم 

...مناد یم  نم 

: دیآ یم  یسک  هک ، مناد  یم  نم 

« تسین سک  چیه  لثم  هک  یسک  »

دنلب یتماق  اب 

گرتس ییاه  ماگ  و 

بیجن یتروص  اب 

میرک ییاه  تسد  و 

ار اه  هظحل  نیرت  بان  هک 

اه هنییآ  ِییابیز  يارب 

دیچ دهاوخ  نامسآ  تخرد و  زا 

...زورما راذگب 

مراذگب رس  يور  ار  میاه  تسد 

كاخ رب  ار  مناوناز  و 

نیرولب یحبص  لد  رد  ادرف ،

! دورس مهاوخ  هناقشاع  ار  وت 

! نامسآ یبآ  زا  دورس  مهاوخ 

! زبس ياه  تشد  زا  دورس  مهاوخ 
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یگدنز قوش  زا  هدش  رپ  ياه  هچوک  زا 
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یگداس رطع  زا  رپ  هناخ  زا 

نم و  ... 

ام و  ... 

.دمآ دنهاوخ  دنا و  هدماین  هک  ییاهنآ  و  ... 

! داد دنهاوخ  مالس  هدیپس  عولط  هب 

! یبآ هرجنپ  يا  دورد  زبس ! دیشروخ  يا  مالس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / سوناف

، ماوت اب 

! ییاهنت زا  رپ  يآ 

نک رواب  ار  قشع 

نک رواب  ار  غاد 

! تسا نیگنس  یسب  هنییآ  ییاهنت  غاد 

! تسا یباتهم  بش  هک  یتقو  زا  هآ 

مراد اه  لزغ  شوغآ  هب  لیم  مه  زاب 

وسیگ ناشیرپ  ياه  فد  لیم 

.تسا کیدزن  طقف  هک  یتمس  هب  زاورپ ، ندیخرچ و  ندیخرچ و  ندیخرچ و  لیم 

دیآ یم  بش  هطقن  نیرترود  زا  رفن  کی  مه  زاب 

! سوناف شراب : هلوک 
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سدقم عافد  هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنش جنپ 

رویرهش 1384  31

نابعش 1426  17

Sep.22.2005

داژن يدهم  دیما  «/ حلص گنج و  »

؟ حلص ای  گنج 

؟ حالف قیرط  حالص و  هار  تسا  مادک 

!؟ کی مادک  نتسیز ؛ تغارف  رطاخ و  نما  رد  نتسشن و  ای  ندش ، هتشک  نتشک و  نتفرگرب و  حالس  نتساخرب و 

.اه ینادابآ  هدننک  ناریو  تسا و  گرم  هدنیاز  ساره ؛ تسا و  تنوشخ  یبارخ و  ردام  تساه ؛ هدیدپ  ِنیرتروفنم  گنج ،

تـشپ رد  تشپ  ناگـشیپ ، متـس  دـشک و  یم  ریـشمش  قح  يور  هب  لطاب  هک  اجنآ  هن  اـّما  تساـه ؛ هدـیدپ  نیرتروفنم  گـنج ، يرآ ،
.دنمد یم  موجه  ياهروپیش  رد  تلادع  رون  يافطا  مزع  هب  رگیدکی 
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یشومارف رابغ  تسد  هب  نیمز  رد  ار  ادخ  مان  ات  دنزات  یم  نامیا  راصح  هب  رفک  ياه  خلم  هک  اجنآ  هن 

، تسابیز حلص  »(1) و  تسا تشهب  دیلک  ریشمش ،  » اجنیا هک  دنراپسب ؛

.ینادابآ يدازآ و  تینما و  هدنرورپ  تسا و  نتسیز  تحار  ِمرگ  ِرتسب 

.توارط طاشن و  ریفس  تسا و  تایح  روآ  ماغیپ 

نادند قرب  زا  ساره  هک  اجنآ  هن  دنشاب ، حلص  نابـساپ  ناملاظ ، هک  دشاب  نآ  رب  راگزور  يانب  هک  اجنآ  هن  اّما  تسابیز ؛ حلـص  يرآ ،
، نارفاک سحن  راس  هیاس  دشاب و  حلص  هزیگنا  وخ ، هدنرد  ياه  گرگ  ياه 

وخ لطاب ، اب  حلـص  .یگنادرم  فرـش و  یناشیپ  رب  تسا  یگنن  غاد  حلـص ، اجنیا  هک  دـشاب ؛ هداتـسیا  شمارآ  نما و  ياهرتسب  زارف  رب 
.تسا یبادرم  تنوکس  اب  ندرک 

دور ایرد  ات  دـننامن و  زاـب  اـیرد  هار  زا  اـت  دـنبوک  یم  نآ  هب  رـس  ناـنچ  نآ  دنـسر ، یم  يا  هرخـص  هب  نوچ  هک  ینیب  یمن  ار  اـهدور 
؟ دننامب

هب ار  كاخ  يور  ندش  بادرم  گنن  دنور و  ورف  كاخ  رد  ات  دـنزیر  یم  اه  گنـس  رب  هّکچ  هّکچ  هک  ینیب  یمن  ار  ناراب  ياه  هرطق 
؟ دریذپن دوخ 

.درک انعم  لطاب  قح و  هریاد  رد  دیاب  ار  حلص  گنج و 

.تسابیز تداهش  داهج و  اما  تسا ؛ تشز  گنج 

؛ دـبای یم  نتفکـش  لاجم  هک  تسا  داـهج  هصرع  رد  اـهنت  درم ، نادرم  ِیگنادرم  .تسا  تشز  تراـسا  گـنن و  اـما  تساـبیز ؛ حـلص 
.دنزارت مه  ردق و  مه  نادرمان ، نادرم و  ملس ، حلص و  راگزور  رد  هنرگو ،

لاس تشه  دوبن  رگا  .دناسانـش  یم  زاـب  ار  نیدـهاجم  نیدـعاق و  دـهد و  یم  زییمت  مه  زا  ار  درماـن  درم و  هک  تسا  یلاـبرغ  داـهج ،
بآ طحق  نیا  رد  زارفرس ، دیهش  رازه  اهدص  نوخ  هنادرم و  گنج 

.تخارفا یم  نامسآ  هب  رس  دیلاب و  یم  دیشون و  یم  همشچ  مادک  زا  بالقنا  تخرد  باتفآ ، و 

نیّدلاردب مظاک  دمحم  / نایاپ زا  رتزاغآ 

ههبج حالطـصا  هب  یتشادرب و  یگنفت  .دوب  شزاغآ  رویرهـش ، ِرخآ  .تسناد  یهاوخن  ینک ، رمع  مه  لاس  دـص  رگا  ار  گنج  هفـسلف 
؟ نیمه یتفر ،
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رگا : » تفگ یم  یفیرظ  دوب ؟ هنوگچ  گنج  یتسار  هب  .تسا  نیا  زا  رتارف  ینیب ، یم  هک  ار  شتقیقح 

«. دیشخرد یم  جیسب »  » ناوزاب رب  ایآ  هللا  همحر  ماما  هسوب  ياج  دوبن  گنج 

* *

*

.دنراد بل  رب  دنخبل  همه  اه ؛ سکع  هب  يرگن  یم  يوش و  یم  يا  هطوحم  دراو 

»؟ هچ ینعی  يا  هتخات  نورب  هناخ  زا  تسم  : » یناوخ یم  لد  رد 

.لُگ ینیب  یم  هچ  ره  تسا و  رازلگ  تسین ؛ سکع  هاگشیامن  اجنیا  هک  ینک  شومارف  دیابن 

.موصعم ياه  هفایق  تسلا و  زا  یناوراک  ندید  اب  يریگ  یم  رُگ 

.دوب هتسکش  ییاه  لاب  نایم  نیا  اّما  نم  قرف  .ناوارف  یبآ  دوب و  راومه  نامسآ  ییوگ : یم  دوخ  اب  راب  نیمدنچ  يارب 

: ینک یم  همزمز 

ایادخ يداد  یتمسق  سکره  هب  »

« شاک يا  دش  یم  ام  تمسق  تداهش 

...اپ اه  لگ  يور  شاب  بظاوم  .يرذگ  یم  كاپ  ياه  گنس  رانک  زا  مارآ  مارآ 

.دزوس یم  تا  هتشذگ  لاح  هب  تلد  .يدش  ادج  وا  زا  هک  دوب  تایلمع  بش  .يروخ  یم  ورف  ار  تضغب  یـسانش ؟ یم  ار  یکی  نیا  - 
.هدنامن یقاب  هآ » ترسح و   » نیمه زج  يزیچ  گنج  زا  وت  يارب  ًالصا 

.تسین ناسآ  یناد  یم  هک  نانچ  همانعطق »  » زا دعب  روآ  تلاسک  ياضف  رد  سفنت  يراد ؛ مه  قح 

.يدرگ یم  رب  يور و  یم  مدآ  تبرغ  يوس  نآ  ات  راب   598

! دنسپ شکرت  همه  ییاه ! هرهچ  بجع  - 

.شیاه یعبط  خوش  مامت  اب  یتفا  یم  يدهمدیس »  » دای

.دنیشن یم  تهاگن  باق  رد  هنابیرغ  یجاح »  » ِسکع يالاب  ترابع 
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زور رد  زازتها  اـب  هک  یتفا  یم  یـسدقم  مچرپ  داـی  وت  میدز و  مقر  شیوخ  خرـس  نوخ  اـب  ار  خـیرات  دـیپس  هحفـص  ناـتماق ، زبس  اـم 
.درک دایرف  ار  شمهم  تلاسر  گنج ، ِنیتسخن 

* *

*

تسا رویرهش  رخآ  زورما 

.دوش یم  یعادت  هلولگ  رتسکاخ و  شتآ و  موجه 

! فیطل حبص  هب  بش  راجنهان  يادص  لیمحت  زا  اتفگش  و 

.شیوخ يادتبا  هب  دنادرگ  یم  زاب  ار  وت  هک  ینایاپ  تسا ؛ رویرهش  رخآ  زورما 
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* *

*

یمایتلا ار  تمخز  .يا  هدـنام  گنج  لوا  رد  زونه  ینک  یم  ساسحا  .یندـنام  تخاونکی و  ياـهراوید  زاـب  .هناـخ  هب  يدرگ  یم  زاـب 
.تسین

.يزادنیب تسوپ  یهاوخ  یم  يا ، هدنام  نوکس  رد  سب  زا 

.يا هدمآ  هوتس  هب  راصح  همه  نیا  زا  .شیوخ  رد  يودب  یهاوخ  یم 

: دیآ یم  ینک ، یم  زاب  ار  نآ  تسد ؛ رد  یباتک  .تسا  هتفرگ  بیجع  تلد 

»؟ وک میاه  شفک  »

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش روش 

! ینامسآ روضح  نیا  زا  اتفگش  امرگ ؛ هچ  امرس و  هچ  يربا ، ياوه  هچ  یباتفآ ، زور  هچ  بش ، یکیرات  هچ  زور ، ییانشور  هچ 

! دنراد ناوارف  ياه  ینتفگ  اهرازم  نیا  ردقچ 

؟ دمد یم  یگدنز  رطع  ناشرازم  زا  هک  اه  تبرت  نیا  نابحاص  دنتسیک 

؟ تسا َنُونَزْحَی » ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ال   » ِمیمش زا  هدنکآ  ناشرازم  هک  نانیا  دنتسیک 

؟ دمد یم  کیبل »  » رطع ناشرازم  زا  هک  نانیا  دنتسیک 

؟ دمد یم  كاخ  زا  ناشقشع ، روش  زا  رس  هدنکفا  هلال »  » هک نانیا  دنتسیک 

؟ دیآ یم  ناشسوباپ  هب  هاگرحس  ره  دیشروخ ، هک  نانیا  دنتسیک 

یم بیـس  رطع  دوارت ؛ یم  ناشتماق  زا  تشهب  يوب  يورخا ، يویند و  تایح  رد  هک  تخانـش  دیاب  تمظع  هچ  اب  ار  ادخ  زابکاپ  نارای 
ناشیراج دوجو  هب  ار  یگنادواج  دنوادخ ، دنا و  ییالبرک  دنهد ،

«. َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  اًتاْومَأ  ِهّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال  : » تسا هدرک  هیده 

! دوش دودحم  يرازلگ  يا و  هلحم  يا ، هقطنم  هب  دیهش  دای  مان و  هک  اشاح 

.تسا یتسه  لد  رد  نامسآ  همزمز  نیرت  يراج  دیهش ،
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.تسا ناراگزور  سوماق  رد  نامیا  يامن  مامت  هنییآ  دیهش ،

«. ْنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَا  ینِا   » ساکعنا ینعی  دیهش ، نامیا 
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.نامسآ هنییآ  رد  ینیمز ، ناسنا  تباجن  ینعی  دیهش 

.تفرگ هدهع  هب  ار  نآ  ناسنا  هک  یتناما  ظفح  رد  تقادص  ینعی  دیهش 

! درک یم  غیرد  شنانکاس ، زا  ار  شیوخ  تمعن  دیاش  دوبن ، نادیهش  دوجو  رگا  هک  ینیمز  نیمز ؛ تکرب  ینعی  دیهش 

! نالهاان لباقم  دنوادخ ، یلاها  راختفا  ینعی  دیهش 

« ًالیمج ّالا  تیأر  ام   » ریسفت ینعی  دیهش 

؛ تسا هدنکارپ  ناریا »  » نامسآ رد  هک  تسا  نادیهشدای  رطع  اهزور ، نیا 

دوخ ینیمز  ناراوـجمه  رب  ار  شیوـخ  تکرب  هیاـس  دـندیزگرب و  ار  ندـش  ینامـسآ  ینیمز ، طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هک  ینادـیهش 
.دندرتسگ

! دنا هدنز  نادیهش  دای  اب  هک  نانآ  اشوخ  نادیهش و  اشوخ 

ییاضر يدهم  / انشآان ياهریت 

دوب مارآان  نامسآ 

دوب هدیچیپ  اضف  رد  یبیرغ  يوب  رطع و 

.دوب درک  رپ  ار  اهزرم  توراب ، يوب  دمآ ، یم  نوخ  يوب 

.تخیر مه  رد  اسآدعر  یشرغ  ار  نام  هناکدوک  ياهایور  داد و  یم  راجنهان  يزاغآ  زا  ربخ  هتفرگ  هم  نامسآ 

.دوب هدروآ  موجه  اهزرم  هب  هنایشحو  هک  ار  نمشد  توراب و  دود  میدید و  نوخ  هرابکی 

.داتفا یم  نیمز  رب  انشآان ، ياهریت  ِتسد  هب  کی  هب  کی  ییالط ، نیمزرس  نیا  ِزبس  ياه  گرب 

.دروآ یم  نوریب  هدرپ  زا  رس  یتنایخ 

.میدز یم  اپ  تسد و  هریت  باوخ  نیا  یجیگ  رد  زونه  ام  و 

.دیجنگ یمن  ناملایخ  رد  هک  دوب  یملظ  اهنت  گنج ،

.دروخ نامبالقنا  لاهنون  ِتماق  رب  یشحو  يا  هنایزات  هک  میدوب  هدرکن  هزات  سفن  هاش  هایس  ملظ  زا  زونه 
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.میدرک رپس  نمشد  ریت  رب  هنیس  میدیشورخ و  رگید  راب  ام  و  ... 

.دراپس یمن  ّتلذ  هب  نت  اّما  دهد ؛ یم  نمشد  غیت  هب  رس  نامیا ، هک  دننادب  ناگمه  ات  میدیشورخ 

ص:165
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نایرقاب دیمح  شتآ / ياهزور 

رس ار  لالقتسا  زبس  دایرف  تماقتسا ، ورس  هک  ییاهزور  تسا ؛ هدرک  عولط  اه  هرطاخ  هوک  تشپ  زا  تداهش ، تداشر و  ِياهزور  نآ 
.داد یم 

، راثیا يایرد  نادرم  هک  ییاهزور  تسا ؛ مطالتم  نامدای  رد  زونه  ییایرد ، ياهزور  نآ  هوکش 

.میوگ یم  ار  گنج  ياهزور  تفرگ ؛ یم  جوا  قشع  نامسآ  ات  ناش  یناشفناج  جاوما 

.درک یم  نارابرون  تماهش ، ياه  هراتس  ار  بش  تملظ  ِنامسآ  هک  ییاهزور  نوخ ، شتآ و  ياهزور 

.میوگ یم  ار  گنج  ياهزور 

.دوب شیاین  ناراب  هفوکش  اهرگنس ، راهب  هشیمه  لصف  هک  ییاهزور  يزابقشع ، ياهزور  يزارفارس ، يزابناج و  ياهزور 

.دوب ادخ  نادرم  لفحم  غارچ  هناقشاع ، ياه  همزمز  هنافراع و  ياهزاین  زار و  هک  ییاهزور 

.میوگ یم  ار  گنج  ياهزور 

.ار نادیهش  دای  غارچ  میراد  یم  نشور  و 

.ار ناشنادواج  هشیمه  رازم  درک  میهاوخ  ناراب  هفوکش  و 

! داب هنادواج  اه  هرطاخ  زبس  نیمزرس  رد  ناشخرس  دای  عولط 

داژن يدهم  دیما  / لاس تشه  نآ  زا 

لاس تشه  میدش  التبم  قشع  هب  ام 

لاس تشه  میدش  اهر  نت  مسلط  زا 

رعش نورد  اوزنا  نرق  تشه  دعب 

لاس تشه  میدش  اه  هّصق  نامرهق 

گرم ّرقم  ات  زیرکاخ  ریسم  زا 

ص:166
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لاس تشه  میدش  اجباج  هتسد  هتسد 

[ کشخ  ] ریوک رد  هحاو  هحاو  هرطق ، هرطق 

لاس تشه  میدش  ادخ  هناخدور 

دوب هچ  ره  دوب  هناقشاع  لاس  تشه 

لاس تشه  میدش  امنور  تفرگ ، ور 

ام يوزرآ  رد  یگدنز  دوب  هدُرم 

لاس تشه  میدش  اه  هدنز  گرم  شیپ 

تسین رعش  تسین ، هّصق  تسین ، هنارت  نیا 

.لاس تشه  میدش  التبم  قشع  هب  ام 

ص:167
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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